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11 KOMUNISTINĖS KINIJOS IR 

SOV. RUSIJOS SANTYKIAI

Juos seka JAV Central Inteligence Agency įstaiga

Pravda" drausmina 
menininkus

Kompartija išsigando buržuazinių reakcininkų

Maskva. — “Pravda” gruodžio gusius idėjinio ir estetinio darbo 
13 d. įsidėjo vedamąjį, kuriame; žmonių auklėjimo uždavinius. Ne 

pasitenkinimą žadiną atskiros 
knygos, filmai, spektakliai, skur
daus turini, pilkos formos, kuriuo 
se tarybinis žmogus atrodo dva
siškai nuskurdintas, o tarybinė 
tikrovė, jos didvyriška praeitis ir 
dabartis kartais vaizduojama vie
našališkai, iškraipoma.

Socialinio realizmo meno meis 
trai privalo teisingai, ir partišku
mo ir liaudiškumo pozicijų vaiz
duoti gyvenimą — sudėtingą, su 
jo realiais prieštaravimais, vaiz
duoti naujo kovą prieš seną, kur
ti didžiai pilietiškus, gilios filoso
finės minties kūrinius, aktyviai 
padedančius liaudžiai statyti ko
munizmą. Tokia pažiūra neturi 
nieko bendro su pernelyg dide
liu trūkumų išpūtimu, su juodi
nimo tendencijomis”.

Tik Leninas gali padėti
“Niekur ir niekada dar menas 

ir literatūra nebuvo iškilę į tokią 
aukštumą ir nevaidino tokio 
svarbaus vaidmens, kaip mūsų so
cialistinėje visuomenėje. Dar nie
kada menininkams nebuvę ke-

ragino menininkus kurti komu
nizmo statybai. Esą Maskvoje į- 
vykęs jungtinių kūrybinių meno 
sąjungų plenumas, patvirtino 
nusiteikimą, kuo aktyviau spręs
ti komunizmo kūrimo uždavinius 
ir rodyti nepalaužiamą ryžtą le- 
ninizmui. Vakariečiams toks ve
damasis . skamba, kaip kalėjimo 
raktai, nes tarnauti partijai, tai 
reiškia rašyti, kaip enkavedistai 
nori, be kūrybinės laisvės, atsi
žadant savojo aš.

Komunizmo vėjai esą neįveikiami

“Pravda” vedamajame toliau 
rašo:
“Tarybiniai rašytojai, kinemato

grafininkai, kompozitoriai, tea
tro, dailės ir architektūros veikė
jai sukūrė nemaža reikšmingų 
kūrinių, kurie atspindėjo didžią 
kuriamąją mūsų liaudies veiklą, 
visu ūgiu parodė darbo žmogų, 
naujo pasaulio kūrėją. Jų kolek
tyvinėmis pastangomis sukurtas 
didžiosios socializmo epochos, di
dvyriškų komunizmą statan
čios tarybinės liaudies žygių me
ninis metraštis.

Vokietija. Vyks. Ant. Deksnio gyventojų. Lietuvos aikštė, kur 
iškilmingo priėmimo proga Bad yra lietuvių vyskupijos buveinė 
Woerishofeno miesto taryba vien- Vokietijoje, išaugo po karo, turi 
balsiai nutarė ir burmistras An- 2,200 gyventojų. Šiemet į Bad 
ton Ledermann paskelbė, kad Woerishofeną gydytis Kneipo me 

- v, i aikštė priešais šv. Ulricho baž- todu buvo atvykę 16,000 ligonių
hami tokie platus ir taurus uzda- nyčią yra pavadinama Litauen ir svečių. Gruodžio 14 d. vysk.

“Mūsų Tėvynės laimėjimai vi- viniai, kokius jiems kelia komu- pjatz Vysk. Deksniui , gruodžio Deksnys .Šv. Ulricho par. bažny-
suose ūkinės, socialinės-politinės ”lstų partija ir tarybine liaudis. j atnašaujant pontifikalines čioje atnašavo Šv. Mišias už a.a
ir kultūrinės statybos šakose ke- Šie dideli reikalavimai atitinka Mišias šv. Ulricho bažnyčioje

puikių tarybinio daugianaciona- vjetų neužteko. Pamokslą pasakė 
linio meno meistrų jėgas. Juos į- de]<anas Albert Haider. Parapijos 
vykdyti paj'ėgūs yra menininkai, cĮloraS) orkestrui pritariant, gie

lia buržuazijos, imperialistinės 
reakcijos ideologinių pakalikų į-
nirtį. Suprasdami, kokia nevaisin-! ... _____,_______ r________ > =>—
cializmą, mūsų priešai intensyviai kuriems kelrodė žvaigždė yra ne- jojo schuberto Mišias lotyniš- 
ieško aplinkinių kelių, dedasi esą mirtingas Lenino mokymas .
socializmo “bičiuliai” “demokra- KaiP matyti Maskva vis kartas 
tijos” gynėjai. Ypač daug jie tiki- nuo karto priveržia menininkam 
si iš ideologinių diversijų, sten g- varžtus, kad kas nors perdaug 
damiesi susilpninti socialinę po- nepradėtų laisvai rašyti, nutruk-
litinę ir idėjinę mūsų visuomenės damai nuo partinio lenciūgo. °__ _____ ....................... .............
vienybę. Nepaprastai smarkioje Tie, kurie to nenori padaryti me- vams jr daugeliui kviestų svečių, 
dviejų ideologijų kovoje tarybinė ta™ rašytojų sąjungos kaip AUgSbUrgo vysk. J. Stimple, iš ry- 
inteligentija dar glaudžiau susi- Solženycinas, uždaromi į beprot- tQ tUrėjęs kunigų šventimus, at- 

namius, kaip anksčiau Tarsis, ir
kankinami Sibire, kaip Danie
lius.

telkia aplink brangiąją Lenino 
partiją, dar aukščiau iškelia ko
munistinio idėjiškumo vėliavą. 
Reakciniam menui, kuris kupi
nas nepasitikėjimo žmogumi, di
džiausio pesimizmo, kuris nieki
na žmonijos sukauptas moralines 
vertybes, tarybiniai menininkai 
priešpastato tikrai humanistinį Į 
meną, kurį įkvepia revoliucinis 
patosas, kuris yra kupinas tikė
jimo kūrybinėmis liaudies jėgo-i

WASHINGTONAS. — Sena
tas atmetė siūlomą užsienio pa
galbą 1.86 bil dol. Iš tos sumos

StuoTkad nauji,“komunizmoj dti 50
vėjai yra neįveikiami”. mil. dol. lėktuvų esikadirono pir

kimui ir 50 mil. dol. Pietų Korė 
jos kariniam sustiprinimui. Vė
liau galutiniam sprendimui nu
tarta pasiųsti į kongreso-sena- 
to konferenciją, kuri tai apsvars 

literatūros ir meno' tys tik po atostogų, apie sausio

Vaizduodami skurdų kolchozi 
ninką nestato komunizmo

C Toliau “Pravda” plaka meni
ninkus:

“Ne visi

t

*

kūriniai visu mastu atitinka išau-1 vidurį. Bad Woerishofenas turi 9,000nierius dar bandysiąs.

Iš mėnulio pargabentos Apollo 11 astronautų uolienos bus išstatytos pažiūrėti eilėje miestų. Uolienos nedidelės, ligi golfo kamuoliuko dydžio.

Prez. Nixono šeimos kalėdinė nuotrauka. Vidury prezidentas ir 
ir jo žmona Julie, dešinėje dukra Tricia.

ponia, kairėje žentas David Eisenhower

LIETUVOS AIKŠTĖ 
BAD WOEBISHOFENE

Vokietijos vyskupai palankūs lietuviams

vysk. Pr. Brazį.

kai. Ketvirtą vai. p.p. buvo ofi
cialus lietuvių vyskupo priėmi
mas su sveikinimais Šv. Ulricho 
par. klebonijoj, dalyvaujant mies
to, abiejų katalikų parapijų, evan 
gelikų parapijos, apskrities vado-

Nepatvirtino užsienio 
pagalbai sumų

vyko į priėmimą, o taip pat ir 
vysk. A. Kindermann, kuris rū
pinasi imigracijos reikalais. Abu
du pasakė sveikinimo kalbas. A. 
a. vyks. Brazys buvo Kindermann
mokinys Prahoje, kunigų semi- nius krašto reikalus. Minia rei- 
narijoje. kalavo išmesti Tran Ngoc

Daug lankosi žmonių Chau.Pham The Tiuc ir Nuymh
Van Tu. Prez. Th'eu juos buvo 

Vysk. Ant. Deksnys Augsburgo pakaltinęs prokomunlstiškumu. 
vyskupo garbei lietuvių centre, _________
surengė vakarienę, kurioje daly
vavo ir prel. J. Aviža, Vokietijos 
lietuvių sielovados direktorius, ir 
keletas svečių. Buvo progos išsi
kalbėti su vysk. Stimple, kuris pa
žadėjo lietuvių reikalus užtarti 
Vokietijos vyskupų konferencijo
je, ypač kas liečia lietuvių sielo
vados centro išlaikymą,

Antikomunistines
demonstracijos

Saigone
SAIGONAS. — Keli šimtai de 

inciistrantų katalikų, dauguma 
pabėgėlių iš šiaurės Vietnamo, 
demonstravo prie seimo pastatų, 
reikalaudami pašalinti tris sei
mo ai stovus, kurie esą prokomu- 
nistai. Minia šaukė: “šalin ko
munizmas” ir nešė plakatą: “Ko 

vokime prieš komunizmą”. De
monstracijų metų posėdžiavo 
85 nariai, svarstydami finunsi-

• Amerikietis kompiuterius 
(gaminąs milijonierius pasiunčia 
du lėktuvus su 80 tonų dovanų 
JAV kariams, esantiems šiau
rės Vietname. Visa tai jam kai
nuos 200,000 dol.

Vėliausiomis žiniomis, Harioi 
jam neduoda leidimo, bet milijo-

Raudonųjų sunkveži
miai rieda

SAIGONAS. — Šiaurės Viet
namo sunkvežimiai Ho Chi Minh 
keliu vis daugiau rieda. Spalio 
mėnesį keliu pravažiuodavo per 
rytų Laosą 250 sunkvežimių per 
savaitę, vėliau 1,000, gi dabar 
per savaitę pravažiuoja ligi 
2,000 sunkyežmių. JAV lėktuvai 
5-52 bombardavo Shau Valley 
slėnį, kur buvo pastebėtas didės 
nis karių judėjimas. Bombone
šiai numetė 150 tonų sprogmenų 
į priešo bunkerius ir jų organi
zavimosi vietas.

Gen. A b ram s
Washing to ne

WASHINGTONAS. — Gen. 
Creighton Abram3, JAV karo jė 
gų Vietname vadas, buvo praėju 
sį savaitgalį atvykęs į Wash'ing- 
toną ir tarėsi su prez. Nixon ir 
gynybos sekret. Laird, suteikda 
mas paskutines informacijas iš 
karo Vietname.

Arabai nepradėjo 
pasitarimo

numatytu laiku
RABAT, Maroko. — Praėju

sį šeštadienį buvo skelbta, turė 
jęs prasidėti arabų fcrašų pasi
tarimas buvo nukeltas viena die 
na ir numatytas atidaryti sekr 
madienį. Pasitarimas kelia neri
mą žydų pasaulyje, kadangi į 
pasitarimą atvyko Nasseris po 
to, kai jo pasiuntiniai sugrįžo 
ilš Maskvos, kur pažadėta v:sa 
galima parama karo su Izraeliu 
atveju.

JAV taikos planas
NEW YORKAS, «— JAV tam 

basadorius Jungtinėse Tautose 
Charles W. Yost po pasitarimo 
su Sov. Rusijos, Prancūzijos ir 
Anglijos delegacijom, pasiūlė 
naują planą Viduriniuose Ry
tuose pasiekti. Pirmoj eilėj sie
kiama įtampos sumažinimo tarp 
Jordanijos ir Izraelio. Tai jau 
antras JAV pasiūlymas taikai, 
tačiau pirmasis buvo atmestas. 
Sovietų Rusija siekia, kad Izra
elis pasitrauktų į 1967 m. ritoaB, 
gi Amerika siūlo, kad kai ku
rios vietos galėtų likti Izraelio 
pusėje.

KALENDORIUS
Gruodžio 22 d.: šv. Zenonas, 

šv. Pranciška, Gedvidas, Dobile. 
Gruodžio 23 d.: šv. Servulas, šv. 
Viktorija, Velbutas, Žibutė. 
Saulė teka 7:14 v., leidžias 4:23

ORAS
Chicagoje ir apylinkėse , oro 

biuro pranešimu, šiandien šal
čiau. Temperatūra žemiau 30 L

WASHINGTONAS. — Praėjusį 
rugpiūčio mėnesį Sovietų Rusi
jai ir kom. Kinijai susikovus 

Iprie sienos, Central Inteligence 
Agency viršininkas Richard 
Helms patikino JAV prez. Ni- 
xoną, kad karo tarp tų abiejų 
komunistinių kraštų dar nebus.

ČIA seka daugelį įvykių ir iš 
to daro išvadas. Jie gauna JAV 
šnipinėjimo satelitų duomenis, 
klauso radijo pranešimų, stebi 
sovietinių pareigūnų judėjimą, 
seka Sov. Rusijos lėktuvų ak
tyvumą Tolimuose Rytuose, taip 
pat stebi ir pačių sovietų pro
pagandą savo žmonėms. Lang- 
ley, Va., yra centrinė ČIA stai
ga, kurioje yra įvairių kompiu
terių, daug daktaro laipsnius tu
rinčių vyrų, lingvistų, chemikų, 
materiologų, agronomų, karto
grafų, miškininkų ir psichologų. 
Visi jie stebi pasaulio laikraš
čius, tikrina šnipinėjimo satelitų 
pranešimus ir apklausinėja ame
rikiečius keliauninkus. Ypač se
kamas transibirinio geležinkelio, 
4.039 mylių ilgio, judėjimas.

Iš visų duomenų matyti, kad 
Sovietų Rusija labai stiprinasi, 
tačiau nėra manoma, kad Sov. 
Rusija tuoj pradėtų karą. Tai 
liudija ir pačių sovietų propa-

Kaltinamasis Įeit. W. Calley 
dėl žudynių Vietname.

Įvairios žinios
• Nevv Yorke sprogo trys 

bomjbos didesniuose pastatuose. 
Aukų nebuvo.

• Izraelio lėktuvai puolė Jor 
doną ir padarė nuostolių. Jorda 
nas tvirtina, kad vieną lėktuvą 
numušė, bet Izraelis teigia, kad 
visi lėktuvai grįžo.

• Čekoslovakijos kompartijos 
galva Gustav Husak įspėjo kon 
servatyviąją komunistų partijos 
grupę, kurie priešingi daugiau 
moderuotai linijai. Jis tai pa
reiškė duodamos pasikalbėjimą 
Vengrijos televizijoj.

• Graikijoj areštuoti trys as
menys, norėję JAV nukreipti 
menys, norėję JAV lėktuvą nu
kreipti kita kryptimi. Pas suim
tuosius rasta ginklų.

• Somalija, Rytų Afrika, iš
varo Taikos korpą, ir 60 narių 
išvyks metų pabaigoj.

• Peru valstybės karinis lėk
tuvas sudužo Du lakūnai žuvo.

• Norvegijoj, Tynsel kaime, 
temperatūra nukrito ligi 42 1. 
žemiau nulio.

• Indijos gen. Dewan Chaud 
atvyko į Nicosda, Kipro salą, va 
dovauti 3,600 vyrų Jungtinių 
Tautų armijai. Jis pakeičia ligi 
tol buvusį suomį gen. Martalą.

ganda, nes ji nebeskelbia istori
jų apie kinų žiaurumus ir nebe
kviečia ginti savo sienų nuo bū
simų siveržėlių. ČIA seka taip 
pat ir kom. Kinijos judėjimą 
Kiekvienu avėju abiejose pusėse 
vyksta pasiruošimas, tačiau ne
atrodo, kad greitu laiku iškiltų 
karas.

Europa giria Amerikos
spaudos atvirumą

LONDONAS. — Nepaisant 
neigiamos nuomonės apie JAV 
karių tariamus atliktus žiauru
mus My Lai vietovėje, Vietna
me, tam tikra prasme Europo
je tais aprašomais įvykiais įro
doma, kokia didelė laisvė yra 
Amerikoje. Nepaisant, kad dau 
gelis laikraščių tai smerkia, Eu 
ropoję iš kitos pusės visus ste
bina amerikiečių laikraščių at
virumas. “Amerikiečiai vis dar 
tebemyli tiesą ir ją skelbia”, 
raišo “Le Figaro” Paryžiuje. 
“Ką mes matėme televizijoje, 
filmus apie žudynes, tai buvo 
pačių amerikiečių gaminti fil
mai, ir tai rodo Amerikos atvi
rumą ir jos meilę tiesai”, pasa
kė taip vienas Bonnos oficialus 
asmuo. Panašūs išsireiškimai 
yra Helsinkyje, Stockholme, 
Londone ir kitur. Visur spauda 
teigia, kad amerikiečiai myli tie 
są ir neslepia faktų, kaip kitos 
valstybės, kurios, atlėkusios (bai 
siausias žudynes, nė puse žodžio 
apie tai neužsimena.

Mokesčiai ir mokėtojai
WA&HINGTONAS. __ JAV 

mokesčių mokėtojams neapmo
kestinama suma 1970 m. bus 
650, bet kadangi įsigalioja nuo 
liepos pirmos, tai nuo mokes
čių atleidimo suma tais metais 
bus 625 dol. 1972 m. bus 700, o 
1973 m. 750 dol., kas keturiems 
asmenims sudarys 3000 dol. ne
apmokestinamą uždarbio sumą. 
Viša tip bus, jei prez. Nixon 
nepasakys veto.

• Turkijoj įvyko demonstra
cijos, kad į uostą Iznios atplau 
kė JAV 6-jo laivyno penketas 
laivų.

• Anglijoj per radiją infor
mavus, kad vienas naikintuvas 
dega, iššoko degančio lėktuvo 
pilotas, o taip pat išsigandęs iš
šoko ir lakūnas, kurio lėktuvas 
nedegė. Abu lėktuvai, kiekvie
nas 960,000 dol. vertės, sudu
žo.

• JAV senate nubalsuota 
2.02 bil. dolerių kitų kraštų pa
galbai.

• Madride įvyko muštynės 
tarp kairiųjų ir dešiniųjų prie 
teismo, kur teisiamas jėzuitas 
kunigas už pasisakymą prieš vy 
riausybę, varžančią darbininkų 
teises.

Demonstrantų buvę 
mažiau

WASHINGTONAS. — Penta
gonas paskelbė, kad karo aviaci
ja nufotografavo iš 20,000 pėdų 
demonstracijas Washingtone ir 
iš to matyti, kad demonstracijo
se buvo ne daugiau, kaip 136,850. 
Kai kurie laikraščiai skelbė, kad 
buvę ketvirtis milijono, bet tai 
esą perdėta.
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Procesija Woroesterrio liet. bažnyčios šventoriuje, šv. Kazimiero para-, 
pijoe 75 metų sukakties proga. Nuotr. Vyt Maželio

ROMOS SALEZIEČIŲ DARBO 

GAIRĖS

Pirmąjį lapkričio sekmadienį 
Frascaty-Vytėnuose įvyko visų 
Romos saleziečių lietuvių posė
dis. Jame dalyvavo iš saleziečių 
universiteto kun. prof. J. Zeliaus- 
kas ir kun. P. Rukšys, mažojoj 
seminarijoje dirbęs kun. M. Bur
ba, iš Pijaus XI įstaigos V. Alek
sandravičius ir fraskatiečiai: ku
nigai Gavėnas, Tranavičius, 
Svirnelis, Urbaitis, Šulcas ir VI. 

Sabaliauskas. Negalėjo dalyvau-i 
ti kun. St. Petraitis, neseniai už- j 
ėmęs netolimos didelės italų sa
leziečių įstaigos vicedirektoriaus 
vietą.

Iš JAV grįžęs kun. H. Šulcas 
plačiai referavo apie šiltą jo, kaip 
jauno saleziečio kunigo priėmimą, 
apie nenuilstantį bendradarbių 
bei bičiulių pritarimą saleziečių 
darbams, vasaros stovyklas Ken- 
nebunkporte ir Dainavoj ir apie 
tautiečių, ypač jaunimo troški
mą turėti bent vieną salezietį 
vasaros stovyklose Amerikoj.

Popietiniam posėdy direktorius 
kun. Pr. Gavėnas apžvelgė pa
vasario ir vasaros darbus ir da
bartinius rūpesčius bei planus.

Liepos 1 dieną lietuvių salezie
čių bendruomenė persikėlė į už
pirktą namą Frascaty. Nuo lap
kričio 1 d. namas yra pilnoj sa
leziečių nuosavybėj. Už jį jau

sumokėta pusė reikiamos sumos. 
Taigi dar lieka sumokėti 62,500 
dolerių. Pirkinys Romos salezie
čių provinciolo ir generalinio sa
leziečių ekonomato raštiškai pri
pažintas lietuvių nuosavybe.

Visi bendrabroliai stengėsi, 
kiek išmanė ir sugebėjo, direkto
riui ir adminstratoriui palengvin 
ti skolų rūpesčių naštą. Atsisakę 
atostogų, vieni pačiuose Romos 
karščiuose rinko ir vežė parduo
ti popierius, kiti, vos užbaigę .eg
zaminus sėdos į įkaitusias raš
tines ir dirbo visą vasarą. Vienas 
išvyko Škotijon pavaduoti atosto
gaujančio klebono, kitas Ameri
kon į vasaros stovyklas ir lankyti 
parapijų. Kiti kibo į vasaros sto
vyklą Alpėse, kur vasarojo 153 
vaikai ir 52 suaugusieji, semina
ristai ukrainiečiai, du būriai, i* 
talų iš Romos ir Pavijos, 78 vokie
tukai iš Koelno ir ne daug lietu
vių. Prie jų prisidėjo ir darbščio
sios seselės. <

Prie namiškių prisidėjo ir už
jūrių saleziečiai, kurie kaip Įma
nydami (kun. Alb. MargeviČius 
iš Tokijo prisiuntė pardavimui į- 
vairių japoniškų gaminių) rodė 
pritarimą ir solidarumą.

Naujoji vieta pradėta vadinti 
Vytėnais, norint prisiminti pir-

muosius saleziečių namus Lietu
voj, Zamkų- Vytėnus, įkurtus 
1934 m., dabar paverstus “pa
vyzdingu kolūkiu”.

Prie naujųjų Vytėnų apsigyve
no ir trys seselės lietuvaitės, ku- j 
rios čia turi atskirą pastatą. Tai ; 
ir bus bene pirmasis atskiras se
selių saleziečių lietuviškas vie
nuolynas.

Vysk. Ant. Deksnys saleziečių 
centro vadovybei pasiuntė raštą, 
prašydamas leisti lietuviams Fras 
caty- Vytėnųose, kurti bendra
butį, ypač. pašaukirpų tikslams. 
Vyresnieji sutinka su sąlyga, kad 
būtų derama kandidatų atran
ka ir tinkapios patalpos.

Saleziečiai kviečiami talkinti 
Vasario 16 gimnazijoj kapeliono 
ir bendrabučio vedėjo pareigose, 
prašomi prisidėti prie Vatikano 
ir Madridu lietuviškų radijo pro
gramų, kaip ir prie lietuviškos 
sielovados įvairiuose kraštuose.

Tokiose perspektyvose išryškė
ja reikalas jungti turimas, bet 
išblaškytas saleziečių pajėgas 
(42 saleziečiai 17 -koj valstybių), 
dėti visas pastangas rasti nau
joms jėgoms ir siekti savarankiš
kumo — lietuviškos saleziečių 
provincijos. ,

Dar nesant tinkamai paruoš
tam bendrabučiui Frascaty - 
Vytėnųose, esantieji kandidatai 
tęsia mokslus mažojoj saleziečių 
seminarijoj Romoje kun. M. Bur
bos globoj, — vienas Turine, 

j Spaustuvė dėl patogumo dar 
palikta Pijaus XI institute V. A- 
feksandravičiaus vadovybėj. Pas
tebėta, kad leidžiamų knygų, y- 
,pač vaikams skirtų leidinių, pa
klausa vis didesnė ir vis labiau 
plinta.

Apžvalga direktorius užbaigė 
sveikindamas buvusį Indijos mi
sionierių kun. Joną-Svirnelį, be- 

j siruošiantį auksiniam kunigystės 
j jubiliejui, ir kun. J. Zeliauską, 
jau pagerėjusį po širdies priepuo
lio. Reiškė visos bendruomenės 
liūdesį dėl mirties, kuri spalio 19 
dieną Lisabonoj staigiai ištiko 
brolį Stasį Pilypaitį, 54 metų am
žiaus.

Apsvarsčius ir pasitarus, nutar
ta: . . .

—Jungti visas turimas jėgas 
bendram salezietiškam veikimui, 
ypač gi jaunimo auklėjimui ir pa
šaukimų ugdymui;
.— siekti didesnės savivaldos lie

tuviškuose reikaluose, juos sie- 
,jant su bendrais lietuvių tautos 
ir lietuviu bažnyčios reikalais;

— atsižvelgiant į Vokietijos 
sielovados ir Vasario 16 gimna
zijos direktoriaus prašymus, leis
ti kun. St Šileikai ir kun. H. Šul
cui šiais mokslo metais darbuo
tis Vasario 16 gimnazijoj;

— skirti kun. M. Burbą vasaros 
stovyklos reikalams Alpėse;

leisti kun. H. Šulcui vasaros 
metu vykti į jaunimo stovyklas 
JAV-bėse, jei tam bus pagrįstas 
kvietimas;

—kun. Antaną Sabaliauską, 
jau pavargusį saleziečių atstovą-

Girtavimas griauna 

asmenybę

Tautos sveikata priklauso 
nuo jos atskirų narių sveika
tos. Jei atskiri nariai bus svei
ki, bus sveika ir visa tauta. Tai
gi, kas kenkia atskiro žmogaus 
sveikatai, kenkia ir visos tautos 
sveikatai. Daug yra žalingų.da
lykų, kurie mažina tautos svei
katą. Vienas didžiausiu be abe
jo, yra alkoholis. Tą iria, kuri 
mirksta svaigaluose, negali būti 
sveika. Ji nustoja gaivalingumo 
ir eina išsigimimo kelių. Tėvų 
girtavimas turi labai žalingos 
įtakos jų vaikų sveikatai. Gir
tuoklių tėvų vaikai gimsta silp
ni, liguisti. Mokslininkai stebėję 
ir rinkę žinias apie girtuoklių tė
vų vaikus, tvirtina, kad girtuok 
lių tėvų vaikų miršta daugiau 
kaip 51/2 karto kaip blaivių tė
vų.

Stipri ekonominė tautos jėga 
g*lūdi jos fizinėj ir psichinėj svei 
katoj. Atskirų asmenų pasiry
žimas ir iniciatyva prisideda 
prie visos tautos augimo. Alko
holis gi paraližuoja psichinių ga 
lių veikimą. Jis trukdo kritiš
ką savęs įvertinimą, daro žmo
gų tingų, savimi nepatenkintą 
ir nepalankų. Aišku, kad tuo jis 
trukdo žmogaus pažangą ir kili
mą, mažindamas jo kūrybingu
mą. Alkoholyje paskendusi tau
ta neparodo didesnės kūrybinės 
ekspansijos, šiame dvasios at
bukime, kuris nustelbia ir truk
do pažangą, ir glūdi didžiausias 
alkoholio žalingas veiksmas. Ko 
voje už būvį reikia narsumo ir 
darbštumo. Tik darbu ir pasiry
žimu žmogus nugali visas kliū
tis. Svaigalai, kurie kai kam 
atrodo vargo mažintojai, iš tik
rųjų jį tik didina ir stumia į dar 
didesni ekonominį ir dvasinį 
skurdą.

Girtavimas griauna žmogaus

■ asmenybę ir daug iš tikrųjų ga-
■ bių žmonių padarė gyvenimo 
I pastumdėliais. Be to, alkoholio
■ sužalotos aukos visuomenei 
; daug kainuoja. J. Miškinis

KIEK VULKANŲ 
PASAULYJE

Pasaulyje yra žinoma 455 vul
kanai sausumoje ir apie 80 van
denyje.

Daugiausia jų yra Indonezijo
je. Istoriniais laikais jų ten bu- 

j vo (prasiveržę 77.

vime JAV, atleisti nuo atstovavi
mo pareigų;

— spaudos platinimo, bendra
darbių ir paramos reikalais būti
na, kad vienas, jei galės pats di
rektorius, vyktų į užsienius, -pg.
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DR. ANNA BALIŪNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus. 

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Rez. telef. VVAlbrook 5-5078

Rezid. Telef. 230-4083
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINIS CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) TeL LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą, 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0538 — Elgin
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-člos Ir Californla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak
Šeštadieniais 2—4 vai. 

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 West 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-8, 
antr., penkt. 1-5, treč. tr šešt. tik 
susitarus

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51 st Street
Valandos: antradieniais, penktadie

niais 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p.p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

• Redakcija straipsnius tai
so savo nuožiūra. Nesuaau- 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

• Redakcija dirba kasdien 
8:30 — 4:30, šeštadieniais 
o:30 — 12:00.

• Administracija dirba kas
dien 8:30 —• 4:30, šeštadie
niais — 8:30 — 12:00.

Dr. Ant Rudoko kabinetą parėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą.: Plrmad. Ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6060

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBR — NERVU IR 

EMOCINES I-IGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimu 

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr moterų ligos 
GinekologlnS Chirurgija

6132 S. Kedzie Avė., WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų-rezid. — PRospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K fi A

VAIKU LIGOS
2656 VVest 68rd Street

Plrmad., antrad., kevirt. lr penkt. 
nuo 12 Iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai, vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VVest 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 7 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susita
rus.

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr Campbell Avė. kampas)
VaL kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v. 

Šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet.

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius lr 

“contact lenses”.
Vai, pagal susitarimą. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697

5159 South Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660
D R. L RINGUS

RENTGENOLOGAS .
9760 South Kedzie Avenue

VaL, plrmad. antrad., ketvirtad. lr 
penktad. 8 v r. Iki 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r. Iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC, ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)

S E I G A N
VYRŲ IR BERNIUKŲ KRAUTUVĖ 

4640 South Ashland Avė,— Tol. YArds 7-1272
Atidarą vakarais: pirmad., ketvirtad.. o - kitomis dienomis- iki 6-tos 

vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vąl popiet 
HABRY SEIGAN kviečia visas vyrus ir jaunuolius atvykti ir įsi
tikinti, koks didžiulis yra pasirinkimas rūbų rudens ir žiemos sezo- 
nuui, geriausių firmų, kaip Groshite, Botany "500”, PboenLv Ir
kt. naujausios mados. *

KĄ TIK GAUTA IŠ ITALIJOS KOSTIUMŲ, MARŠKINIŲ 
IR KITOKIOS APRANGOS.

Solistas K. Jakutis dainuoja Šv. 
Kazimierro parapijos Worcestery- 
je bankete,kuria buvo suruoštas 
parapijos deimantinio jubiliejaus 
proga.

Nuotrr Vyt. Maželių

Pirkę kostiumą švarką ar kelnes, jūs būsite patenkinti, nes 
mūsų siuvėjai čia pat vietoje joms primieruos ir pritaikins ir 
Visos berniukų aprangos gaunamos, įskaitant stambias (husky). 
nieko už pritaikymą, nereikia mokėti- .1U&4U . S

MIDLAND
SAVINGS...MIDLAND B-v8 patar

nauja taupant lr duoda 
namams Įsigyti paskolas. 
Dėkojame už pasitikėjimą 
lr esame pasiruošę Jums 
patarnauti ateityje.

5%%4%%
PASSBOOK SAVINGS

AU Accounts Paid and 
Oomponnded Ouarterly

fl-MONTH SAVINGS 
CERTTFIOATES 

Minimum SI,000)

............................... .......................................................... ............................... ............. ............................

“DRAUGO” PRENUMERATA — PUIKI DOVANA 
I KALĖDOMS

Naudokitės šia patogia užsakymo forma.
Prašau siuntinėti D&AUGĄ kaip kalėdinę dovaną šiam 

asmeniui;

Vardas, pavardė ......................................................................

Numeris ir gatvė ... ....................... .......................................

Miestas ir valstybė ......................................

Zip Code

Siunčiu . .........  prenumeratai
— - ■" ..... ...... ........11 ■ ■ ■■■anaaįn' Ii ■ ■— ■ ..................

Mano adresas; —----
Vardas, pavardė .........................................................................................................

Numeris iri gatvė ................. ................................................................. .......... ........

Miestas ir valstybė ............... ....................................... ............................ .......... ........

Zip Code a.«...........

Parašas ..............................................................................

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 lr 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulaski Rd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECLALYBfi

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikla 24 vai.

Tel. — RElianoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VV. 59 Street

Vai.: plrmad., antrad.. ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., Šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IK VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Westera Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vaL ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki S vaL p.p.

Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tel. 239-2919

Tel. ofiso lr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—• vaL lr 6—8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telef. HEmlock 6-3545 
(Ofiso tr realdencijoa) 

Valandoa pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-777L Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 VVest 63rd Street
Valandos: plrmad.. ketv. 6—8 vai., 

antrad. Ir penkt. 1—4 vai.
______Valandos pagal susitarimą

PLATINKITE "DRAUGĄ”?

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: anriad, nuo 2-5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6-8 vakaro.

Ofiso tel. 776-2880; Rezid. 448-5545

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS

15542 So. Cicero, Oak Forest, DL
Kabinėto tel. 687-2020 

Namų tel. 839-1071
Vizitai pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. GRovelhUl 0-0017 

Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p.. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. lr penkt; nuo 12 Iki 2 vai. p.p.

ir vakarais pagal ausitarlmą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7 lst Street

TELEFONAS 025-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas lr rez. 2052 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1238

Ofiso vai.:,. Pirm., antr., treč. lr 
penkt. nuo 2 iki 4 vaJ. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai. popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą,

Of. Tel. HE 4-2123, Namų GI 8-6196
DR. IT. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
VaL 2—4 p. p. lr 6—8 vai. vak. 

Trečiad. Ir šeštad uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue 

VaL: pirm.,.antrad., ketv. 6—8 vaL 
vak., penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8160
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3107 West 71st Street

VaL: 2 iki 4 v. p. lr 7 Iki 8 v. v. 
Treč. lr šeštad. pagal susitarimu

Ofiso tel. 767-2141 Namų 686-4860

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Vai.: plrmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvlrt. 6-8 v. vakaro. 
Šeštadieniais 11-1 vai. popiet.



Lietuviška knyga Jaunuoliams Sr —

LIETUVIŠKOS BIBLIOTEKOS
BESIKEIČIANTIS KOMUNIZMAS

Komunizmas pamažu griūva iš pagrindų

Lituanistinio švietimo reika
lai mūsų kolonijose pergyvena 
krizę ta prasme, kad pačių mo
kinių domėjimasis jais ne vi
sur yra didelis. Laiko stoka ir 
kitos aplinkybės neduoda gali
mybės lituanistinėms mokyk
loms atlikti tai, kas būtų rei
kalinga.

Taigi suprantama, kad be
veik visose vietose, ypač šiais 
šeimos ir švietimo metais, dė
mesys kreipiamas vėl į šeimą, j 
tėvus. Šiuos reikalus plačiau 
nagrinėja Lietuvių bendruome
nės švietimo taryba ir Lietuvių

> mokytojų sąjunga, kuri šiais 
metais švenčia savo 20 metų 
sukaktį

Mažu mokinių ir tėvų akty
vumu sundžiasi ne tik pra
džios, ’bet ir aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos. Nurodo
ma, kad kai kurie tėvai, nors 
būdami ir lietuviai patriotai, 
net visuomenės veikėjai, nepa-

> kankamą dėmesį skiria savo 
vaikų lituanistiniam paruoši
mui, žodyno praturtinimui, pa
mokų bei rašinių ruošai. Pasi
kalbėjus su mokytojais, akty
viai dirbančiais lit. mokyklose, 
išryškėja, kad daugelio tėvų 
lietuviškosios namų bibliotekos 
perdaug jau skurdžios, men
kos, o kai kur jų ir visiškai nė
ra, nors namuose būtų vietos 
pakankamai knygų lentynoms 
pastatyti ir netrūktų lėšų kny-

* goms pirkti. Daug kur nėra 
pagrindinio lietuviško žinyno 
— Lietuvių enciklopedijos ir 
kitų pagrindinių lietuviškų lei
dinių.

Paskutiniame Mokytojų są
jungos Chcigos skyriaus na
rių susirinkime teisingai buvo 
iškelta mintis neatidėliojant 
organizuoti lietuviškas knygų 
bibliotekas visose kolonijose,

< kuriose lietuviai gyvena.
*

Reikia prisiminti, kad dar 
senieji ateiviai daug kur buvo 
tokių bibliotekų įsteigę: vienos 
jų veikė prie parapijų, kitos 
buvo įvairių, kartais net spe
cialiai sudarytų organizacijų 
tvarkomos, komplektuojamos. 
Ir skaitytojų skaičius, kaip 
rodo užrašai, nebuvo maži. Ta-

* čiau laikas tokias bibliotekas 
išblaškė ir.jos praktiškai kaip 
ir išnykusios. Iš kitos pusės, 
per pastaruosius 20 metų buvo 
išleista daug gerų lietuviškų 
knygų, kurios ir dabar, iš da
lies sandėliuose gulėdamos, 
mums M. Mažvydo žodžiais 
šaukia; “įmikite mane ir skai
tykit!”

Tokias naujas lietuviškų 
knygų bibliotekas, kur jų nė
ra, turėtų įkurti ne kas kitas 
kaip vietos Lietuvių bendruo
menės skyriai, nes LR yra be
veik vienintelė organ zacija, 
kuri pozityviai ir efektyviai 
rūpinasi mūsų švietimo reika- 
lais.

*
Įkurti jaunimu tinkančias 

bibliotekėles, kurių knygos ati
tiktų dabartinį jaunimo skonį,

Spaudoj ir gyvenime

LIETUVAI LAISVĖS BESIEKIANT
Vieno iš mūsų pirmaujančio 

poetų - Bem. Brazdžionio -reda
guojamos ir vieno iš mūsų uolių 
visuomenininkų - Ant. Skiriaus 
-leidžiamos “Lietuvių Dienos” 
savo lapkr. mėn. numerio veda
majame labai tiksliai kalba: “Kai 
veiksniai tyli ir neduoda ‘instruk
cijų’, kaip tuo ar kitu atveju pa
sielgti, kaltiname juos, kad mie- 
ga, kad nieko neveikia; kai veiks
niai pasisako, paskelbia spaudoje 
gaires, kurių turėtume laikytis, 
vėl atsiranda balsų, puolančių, 
kam kišasi į ne savo sritį, — ge
riau tą ir aną ir dar kitą pada
rytų. Sunku šiandieną pripažin
ti kam nors autoritetą, kai mato
me visuotiną chaosą ir disorien- 
taciją. Jei mes turime lietuvišką 
širdį, lietuvišką žodį, netarkime

nėra lengvas dalykas. Svar
biausia mūsų literatūroje 
trūksta paaugusiam jaunimui 
tinkamų knygų. Jeigu, palygin
ti, gausi vaikų literatūra origi
nalių lietuvių autorių raštais 
ar vertimais, tai tik labai ne
daug tėra knygų tinkamų pa
augliams. Ir vienu ir kitu at
veju lietuviška jaunimo kny
gai labai sunku konkuruoti su 
puikiai išleistomis amerikietis^ 
komis knygomis.

Vis dėlto, turint galvoje, kad 
lietuviškas jaunimas perdaug 
lietuviškų knygų neskaito, jam 
skirtos lektūros būtų galima 
parinkti. Žinoma, jos nebūtų 
galima vien aukų būdu gauti, 
knygas reiktų pirkti, ir pirkti 
tik gerus leidinius.

*
Didelį darbą atlieka lietuviai 

vaikų literatūros autoriai, ku
rie šiuo metu rašo mūsų pa
augliams skiriamas knygeles. 
Pagirtinos organizacijos. Liet. 
fondas, kurios jas premijuoja 
ir prisideda prie jų išleidimo. 
Tačiau naujų leidinių paruo
šiama labai mažai ir jų toli 
gražu neužtenka. Reikia pa
rašyti ir išleisti daugiau leidi
nių, sakysime, kad ir iš 'Lietu
vos laisvės kovotojų kovų, iš 
mūsų buities gyvenimo. Reikia 
ir linksmesnių veikalų — jie 
jaunimo mielai skaitomi.

Tokių knygelių išleidimas 
turi būti galimai gražesnis. 
Šiandieną jau toks laikas, kad 
nepuošniai išleistos knygos 
jaunas žmogus nenori ir į ran
kas imti. Taigi ir mūsų knyga 
turi būti daili, gražiai iliust
ruota, patraukti forma ir tu
riniu.

*
Mūsų lituanistinių mokyklų 

mokytojai, ilgesnį laiką dirbą 
šeštadieninėse mokyklose, vis 
dėlto nėra pesimistai ir tvirti
na, kad gero, jaunimui skirto 
turinio, geros intrygos knygas 
jaunuoliai skaito ar skaitytų, 
jeigu jos į jų rankas būtų 
įduotos ir jeigu jų būtų galima 
gauti vietos kolonijų bibliote
kose.

Taigi ir mūsų koplektuoja
luos bibliotekos kolonijose tu
rėtų būti apdairiai ir greitai 
kuriamoą. Jos turėtų būti su
darytos pirmoje eilėj iš jau iš
leistų išeivijoje leidinių ir nuo
lat papildomos naujai išleis
tomis knygomis.

Visais atvejais reikia veikti 
greitai, nes kiekviena praleis
ta diena silpnina mūsų tauti
nes pozicijas ir atstumia nuo 
mūsų lietuviškos knygos skai
tytojus.

Nėra abejonės, kad tokios 
lituanistinės bibliotekos būtų 
ir kitais požiūriais naudingos. 
Jomis galėtų naudotis ir visi 
lietuviai bei lietuviškai skai
tantieji. Jų steigimas būtų di
delis paskatas ir leidykloms 
tokias knygas leisti, nes atsi
rastų nauja lietuviškų knygų 
paklausa. b. kv.

jo be reikalo, neužliekime širdies 
pagieža savo broliui ir nepaduo- 
kime tuo savo priešui rankos. 
Nes to jis ir siekia”.

Šiame numeryje plačiau apra
šomos pabaltiečių protesto de
monstracijos prie Jungtinių Tau
tų. Taipgi gausiau išdėstoma Ba- 
tuno (Baltic Appeal to the U- 
nited Nations) veikla, pažymė
tina, iki šiol Batunas išleido 240 
biuletenių spaudai, kurie buvo 
nemokamai siuntinėjami įvairių 
šalių laikraščiams, redaktoriams. 
“Batunas paruošė ir išsiuntinė
jo visą eilę memorandumų, pro
testo laiškų ir informacinių pra
nešimų (virš 17000 kopijų) lais
vojo pasaulio valstybių galvoms. 
Virš 20,000 laiškų atspausta ir 
pasiųsta įvairioms organizacijoms

Įvykių stebėtojai iškelia įdo
mų faktą, kad pastaraisiais lai
kais, nepaisant to fakto, jog 
marksizmas jau senokai yra pra 
dėjęs kristi, visvien jis smar
kiai propaguojamas ne tik sve
tur, bet ir šiame krašte.

Dabartiniu metu pasaulyje 
rungiasi dvi ideologijos: kapita
lizmas ir komunizmas. Kadangi 
jos stipriai įtakoja šio krašto 
vidaus ir užsienio politiką, pa
mėginsime iškelti jų būdingus 
bruožus.

Kapitalizmas ir socializmas
Kapitalizmas yra sistema, ku

rioje gamybos priemonės — že
mė, pastatai, įrengimai ir t. t. 
— yra privati nuosavybė ir ku
rioje visa veikla tvarkoma taip, 
kad pirmiausia duotų pelną. So
cialistinėje santvarkoje, prie
šingai, valstybė yra savininkė 
gamybos priemonių ir valstybė 
apsprendžia visą veiklą bei jos 
tikslus. Komunizmas yra viena 
svarbiausių socializmo formų 
Jam būdinara tai. kad jis visą 
"kine veiklą pajungia centra
lizuotai gamybos ir paskirsty
mo kontrolei. Jis nepripažįsta 
laisvų rinkų, atvirų pardavė
jams ir pirkėjams, o taip pat 
neigia kapitalo produktyvumo 
sąvoką. Teorijoje, bet ne prak
tikoje, komunizmas sakosi esąs 
visiems lygus: “Iš kiekvieno pa
gal jų sugebėjimus, kiekvienam 
pagal jo reikalą”, galia to, ko
munizmas yra savotiška politi
nę religija, siekianti kapitaliz
mo panaikinimo ir visam pa
saulyje komunizmo įsigalėiimo. 
Tą savo tikslą jie nori pasiekti 
revoliucini ir proletariato dikta
tūros para’ba, kad ilgainiui įsi
galėtu beklasė ir beveik bevals- 
tybinė, palaida visuomenė, ta
riant utopiia.

Amžių bė^vie kapitalizmas 
vvstėsi per bandvmus ir k ai
das. o mūsų laikais jis yra to- 
bulmamas teoretiniu studiių ir 
praktišku ekonomistu siūlymų

daugelyje valstybių, supažindi
nant jas su Baltijos kraštų oku
pacija, Sovietų vykdomu genoci
du... Virš 700 laiškų pasiųsta JT 
ambasadoriams dėl nepriklauso
mybės klausimo iškėlimo Jungti
nėse Tautose”.,

Dabar yra ruošiama dokumen
tuota medžiaga apie Sovietų ko
lonizacijos metodus okupuotose 
Baltijos kraštuose.

Šalia gausių iliustracijų ir in
formacijų šiame “L.D.”. numery 
je yra ištisas puslapis Baltrušai
čio poezijos ir ištrauka iš Nobe
lio premiją laimėjusio Becketto 
draminio kūrinio “Belaukiant 
Godoto”.

J. Daugailis

INDUOS RELIGINE IŠMINTIS
VYT. BAGDANAVIČIUS

Šiai problemai nušviesti kaip tik gausios medžia
gos galėtų pateikti religijų istorija. Čia yra plačiai ži
nomas ir visuotinai vartojamas apibūdinti Dievui ter
minas, kuris jau yra išėjęs iš gyvenimo, bet dar vie
nokia ar kitokia išvaizda užsilikęs kaip seniena. Jis 
yra vadinamas lotynišku pavadinimu “Deus Otiosus”. 
Lietuviškai mes jį galėtume pavadinti Dievu, išėjusiu 
į pensiją.

Wilhelm Koppers kaip tik Varūną laiko tokiu at
sitarnavusiu Dievu (Das Schicksal dės Gottesgedan- 
kens in den Religionen Indiens, veikale Christus und 
die Religionen der Erde, II tomas 681 psl.). Pana
šių dievų galima rasti beveik kiekvienoje senoje mito
logijoje. Jie skiriasi nuo kitų dievų tuo, kad kiti die
vai yra žmonijos didvyriai, išėję ilgainiui į dievus. Yra 
žinomi jų palaidojimo vietos ir atgimimai. Tuo tarpu 
“Deus otiosus” yra būdingas savo nereikšmingumu, 
tačiau jis turi kai kurių bruožų, leidžiančių jame at
pažinti buvusį visagalį Dievą. Jis yra nustumtas į ša
lį ir pasidaręs nuobodžiu.

Į religiją verta būtų pažiūrėti tuo požiūriu, jog 
jos uždavinys yra tas, kad Dievas nepasidarytų nuo
bodus. Tokiu požiūriu verta būtų pažvelgti ir į religijos 
filosofiją ir į teologiją. Upanišadininkai yra viena iš 
žmonijos pastangų, kad Dievas nepasidarytų nuobo
dus. Tačiau čia mes susitinkame su kitu pavojum: Die
vą suaktualinant, ne kartą yra pažiedžiama jo prigim
tis.

P. GAUČYS

keliu. Kad kapitalizmas tinka
mai veiktų, ekonomistų ma
nymu, reikia visos eilės sąlygų: 
saugumo asmen ui ir nuo. j.vy- 
bei, gabių ir pasiturinčių vers
lininkų, išs'lavinvsių ir prityru
sių darbininkų, tinkamos gami
nių ir daro j konkurencijos, fi
nansinės ir mokestinės siste
mos, kuri neprileistų prie in
fliacijos ar depresijos.

Esant tokiom sąlygom yra ga j 
Įima labai didelė, tiesiog nuo
stabi pažanga, kokią matome 
šiame krašte, pokarinėie Enro- 
poie ir Janoriieje. Bendrai gi 
kapitalizmas gali būti b'ogas, 
jeigu valdžia vi a silpna, paper
kama ir nesugebanti išvengti 
infliacijos, jeigu ji nieko neda
ro pašalinti ar susiaurinti ne
lygumų tarp turto ir pajami} ar
ba jeigu pasigendama privačios 
iniciatyvos ar kapitalo. Rung- 
tyniauiančioje kapitalistinėie 
ir demokratinėje santvarkoje 
žmonės pasiekė savo aukščiau
sio esminės laisvės laipsnio. Iš 
kitos pusės kapitalizmas lygiai 
ea’i būti diktatorių panaudotas 
kaip sistema silpniems ir varg
šams išnaudoti.

Komunizmo pagrindai
Komunizmas, iškilęs per pas

taruosius penkiasdešimts metų, 
turi savo intelektualinę pradžią
K. Markso ir F. Engelso raš
tuose, kurie kartu išleido Ko
munistų manifestą. Komunis-'

Carol Neuenschwander puošia kalėdine eglute Augusto Imgardo kapą, 
Wooster, Ohio. Sakoma, kad jis įvedęs paprotį puošti eglutę Ameriko
je 1847 metais.

tų mokslas iš esmės yra revo
liucinis, skelbiąs klasių kovą, 
kurioje darbininkai turi nugalėti 
kapitalistinius išnaudotojus. Vai 
stybę turi valdyti proletariato 
diktatūra. Gamyba ir jos pas
kirstymas turi būti tvarkomas 
lygybės pagrindu.

Nenuostabu, kad į komunis
tų gretas įsijungia daugelis ide
alistiškai nusiteikusių ir gabių 
žmonių. Komunizmo šūkiai turi 
didelį patrauklumą skurstan
tiems darbininkams atsilikusio
se šalyse, o komunistų vadai su
maniai išnaudoja vadinamus “iš 
laisvinimo karus”. Ne be to, kad 
kai kuriose šalyse komunizmas 
geroje vadovybė ie nebūtų tu
rėjęs ūkinių bei socialinių lai
mėjimų.

Tačiau čia ir išryškėja komu
nizmo žymiausia silpnybė; jis 
negali pakelti gyvenimo gero
vės. Kai kraštas pradeda dary
tis turtingesnis, komunistinė 
santvarka pasirodo vis laibiau 
ir labiau nepatenkinta. Jos ūki
niai nuostatai daugiausia klai
dingi ir visiškai netinkami or
ganizuoti gamybai ir suvartoji
mui į sudėtingą, į vartotoją nu
kreiptą visuomenę. Anksčiau ar 
vėliau, tyrinėtojų manymu, ko
munistinės ūkinės santvarkos 
daugelyje pažangiųjų šalių tu
rės būti peržiūrėtos ta prasme, 
kad bus susiaurinta centralizuo 
ta kontrolė ir bus leista turėti 
laisvas rinkas vartotojams ir 
gamintojams, o taip pat bus 
skatinamas pelno ieškojimas

16. KODĖL REIKIA IŠVENGTI KŪRIMO IŠ 
NIEKO IDĖJOS?

Chhandogya upanišada turi šitokį pasaulio kil
mės aprašymą.

“Pradžioje jo nebuvo. Jis pradėjo egzistuoti, jis au
go. Jis pavirto kiaušiniu. Kiaušinis gulėjo metus lai
ko. Kiaušinis išsprogo. Buvo dvi pusės: viena sidabro, 
kita aukso.

Sidabrinė pusė pavirto šia žeme, auksinė — dan
gaus skliautu. Iš tirštojo baltymo pasidarė kalnai, iš 
skystojo — debesys drėgmė, mažosios upių gyslos ir 
jūrų skystis.

Ir kas iš to gimė buvo Adita, saulė. Kai ji gimė, 
pakilo šauksmai ir valiavimai ir pakilo visos būtybės 
ir visi tie dalykai, kurių jie norėjo”.

Būties pradžia yra toks klausimas, kuris nepa
liauja dominęs jokio mąstančio žmogaus. Jis ne tik jį 
domina, bet kelia didelį susirūpinimą. Žmogus šį savo 
rūpestį patenkina paprastai išeidamas iš tos kultūrinės 
ideologijos, kurioje jis yra išauklėtas ir kuria yra per
siėmęs.

Šiame pasakojime mes sutinkame įvairių kultū
rų liekanų, ypač saulės religijos ir upanišadinės filo
sofijos. Atkreipkime dėmesį į paskutinį .sakinį ir pa
stebėkime, kad, saulei atsiradus, pakilę valiavimai iš 
tikrųjų jau yra ne kas kita, kaip sąmoningos ir valin
gos būtybės, nes tiems valiavimams norint atsirado 
visas pasaulis, neišskiriant gyvų būtybių.

Tai yra dar viena iliustracija, kaip toli siekia 
žmogaus kūrybingumas upanišadinėje filosofijoje. 
Taip pat tai yra iliustracija tos tiesos, kad žmogus 
šioje filosofijoje suprantamas pirmoje eilėje kaip šne
kanti būtybė, nes ne iš kito jos pasireiškimo atsira

gamyboje. Kai taip įvyksta. ū- 
kis darosi panašesnis j mūsiškį. 
Veiklos ir paskirstymo laisvė 
asmeniui smarkiai išsiplečia. 
Šitame raidos procese Čekoslo
vakija pralenkė Rusiją, todėl 
Rusija įsiveržė ir sudraudė sa
vo satelitą. Tačiau pakrypimas 
į rinkos ir pelno ieškojimo sis
temą bei asmeninę laisvę taip 
pat vyksta ir Rusijoje. Seno
sios krypties komunizmas ne
gali patenkinti inteligentų kaip 
mąstančių, nepriklausomų žmo
nių, nei gali jis suteikti prie
monių suorganizuoti pažangiam 
ūkiui. Ekonomistų manymu, tu
rėsiąs įvykti vienas iš dviejų 
dalykų: arba komunizmas bus 
griežtai pakeistas, arba jis bū
siąs revoliucijos keliu nuvers
tas.
Komunizmas revoliucijai, bet 

ne gyvenimui
Komunizmas yra sistema vyk 

dyti revoliucijai. Kai tik revo
liucija įvykdoma, tada praside
da tikrieji sunkumai. Kad galė
tų išsilaikyti, komunizmui rei
kalingi priešai. Yra politikų, siū 
lančių JAV netenkinti šito ko
munistų poreikio turėti užsie
ninį imperialistinį priešą. Taip 
pvz. Vietnamo karas sustiprino 
kietųjų komunistų pozicijas ir 
padarė perėjimą į švelnesnę san 
tvarką daug sunkesnį.

Neginčijama tiesa, kad pra
džioje komunizmas buvo užsi
mojęs sunaikinti kapitalizmą. 
Taip pat teisinga, kad jis patei
sina priemones savo tikslams 
siekti. Lygiai yra tiesa, kad pro 
letariato diktatūra buvo panau
dota, kaip priedanga žiauru
mams ir persekiojimams. Nepai 
sant savo skelbiamų idealistinių 
tikslų, praktikoje komunizmas 
nepakenčiamas visiems, kurie 
vertina žmogaus laisvę ir jo e- 
rumą. Kartu su tuo komuniz
mas kaip ūkinė sistema yra sa
ve aprėžius ir save žlugdąs. Jo 
skelbiamos ūkinės tiesos yra 
neveiksmingos, išskyrus tik re
tus atveius. Pažangipse šalyse 
jis iš anksto pasmerktas nesėk
mei. Jo silpnoji vieta yra gero
vė ir perteklius. Kai kuriu eks
pertu manymu nesą reikalo su 
iuo kovoti. Ateisiąs laikas, ka
da rusai ii pasmerksią, ir tada 
Rusiia tapsianti visai kitokia 
tauta.

Rusijos ūkio vadai tai supran 
ta. Jie žino, kad marksizmas 
jiems blogai pasitarnauja. Pri
vačiai kalbėdami, jie sako: “Kai 
mes nieko neturėjome, jis buvo 
veiksmingesnis. Kiniia nieko ne
turi ir ji laikosi”. Rusai dabai 
mėgina pereiti į valstybinį sočia 
lizmą, kuriame bus tvarkomasi 
prekių sistemos būdu, t. y. sie
kiant pelno iš gamybo?.
Palaužti komunizmo pagrindai

Tačiau užsienio stebėtojai pri
pažįsta, kad rusų vadai yra at

do pasaulio daiktai, bet iš šūkavimo ir valiavimo. Ši 
filosofija yra, gal būt, pati aukščiausia žmogiškojo 
žodžio įvertintoja. Tarp žmogaus žodžio ir realaus jo 
įsikūnijimo čia nėra jokio tarpo. Mes krikščionys tik 
Dievo žodžiui drįstame priskirti tokią visą galybę.

Būdamas taip optimistiškai nusiteikęs žmogiškos 
kūrybos atžvilgiu, šis pasakojimas tačiau yra priešin
gai nusiteikęs Dievo kūrybos atžvilgiu. Šioje kosmogo
nijoje nėra tokio dalyko, kurį mes galėtume pava
dinti pasaulio sukūrimu iš nieko.

Verta yra susimąstyti prie klausimo, kodėl žmo
gus nėra linkęs pripažinti kūrimo galios Dievui, net 
tokiam dievui, kuris nėra pats be pradžios, kaip šia
me pasakojime Saulė, kuri yra gimusi iš kiaušinio. 
Matyt, kad ta kūrimo iš nieko sąvoka yra tokia soli
di, jog ją pripažinus, nebelieka kitos išeities, kaip kū
rėją pripažinti pilnaprasmiu Dievu.

Taip iš tikrųjų atsitinka upanišadininkų filosofi
joje, tik ne su Dievu, bet su žmogumi. Jeigu žmogus 
kuria pasaulį, pvz. kaip šauksmai šiame pasakojime, 
tai kas jis yra kito, jei ne Dievas? Ir iš tikrųjų indų 
Pats ir jų Bramana vis labiau iš transcendencijos 
persikelia į žmogišką būtybę.

Šalia to kūrimo iš nieko sąvoka yra sprogdinanti 
politeistinę teologiją. Kartą pripažinus kūrimą iš nie
ko ir kuriantį veiksnį, nėra ko veikti su visu dievų 
Parnasu, su jų daugybe, su reliatyviu jų reikšmingu
mu. Dėl to ir pas upanišadininkus dievų Parnasas 
nustoja savo reikšmės, bet ne dėl to, kad jie kuriam 
dievui pripažįsta kūrimo galią, o kad ją pasisavina pa
čiam žmogui.

(Bus daugiau)

sidūrę nepaprastai sunkioje Ir 
nepatogioje 'būklėje. Ideologi
niai pagrindai, kuriais rėmėsi 
jų valdžia, jau yra gerokai pa
laužti. Marksizmas suteikė ide
ologinę bazę rusų revoliucijai, 
proletariato diktatūrai ir ūkio 
politikai. Jis taip pat paskelbė 
kapitalizmo sugriuvimą ir rei
kalą revoliucijos keliu jį grei
čiau pribaigti.

Marksizmas taip pat įsitvir
tino kaip savotiška religija. Da
bar gi pasirodo, kad Marksas 
klydo kiekvienu atveju, išsky
rus komunizmo vaidmenį, kaip 
priemonę revoliucijai ir diktnt- 
rai ir, kad jo gairės ateičiai yra 
klaidingas. Nors rusai iš tikrų
jų turi atsižadėti marksizmo, 
jie negali viešai atsimesti nuo 
jo ar pergreitai ta kryptimi pa
sukti, neprarasdami prestižo 
namie ir užsienyje ir nesukel
dami pavoiaus savo valdymui. 
Šitame kontekste Rusijos laiky
sena Čekoslovakijos atžvilgiu y- 
ra labiau suprantama. Ta oku
pacija atspindi komunizmo, kaip 
sistemos, silpnumą ir .iu vadų 
baimę leisti atvirai kritikuoti 
ideologiją, kuria pagrįsta jų vai 
džia.
Komunizmas jau nėra vieningas

Plačiame pasaulyje komuniz
mas jau nebėra vieningas. Pas
taraisiais metais komunizmas 
plačiai suskilo dėl skirtingų tau
tinių ir ideologinių interesų. Ki
nija su Rusija susipešė. Rusi
ja prarado savo dominavimą, 
bet vis dar tebeturi plačią įta
ką dėl savo ūkinės bei karinės 
jėgos. Pramatomi ir tolimesni 
neišvengiami komunistų nesuta
rimai ir skilimai.

Atsižvelgr.ant į tai, kad ko
munistų ideologija praranda pa
grindą, o rusų atsižadėjimas ko
munizmo yra sudėtingas pro
cesas, amerikiečiai, komunizmo 
žinovų manymu, neturėtų jiem 
te posūkio apsunkinti. ’

Ekspertų manymu, komunis
tų šalių nereikia laikyti skurde. 
Joms reikia padėti praturtėti. 
Juo bus jos turtingesnės, juo 
greičiau jos pažins Vakarų pa
saulį ir juo geriau Vakarai pa
žins Rytus, juo mažiau pagrin
do laukti, kad ta jų neprotinga 
neapykanta patvers.

Komunizmo likimas bus nu
lemtas Rusijoje, .kaip ir kapi
talizmo JAV-se. Išmintinga kri
tika ir nesutarimai yra svei
kas dalykas, nes jie padeda 
siekti pažangos ir pagerinimų. 
Tačiau žmonių gilus nusivyli
mas, išsiskyrimas ir nepasiten
kinimas yra pavojingi. Ameri
kos vidaus būklėje slypi grėsmė 
Pavojinga nematyti to pavo
jaus. Amerika, norėdama išlai
kyti gerovę, turi žiūrėti, kad 
ia naudotųsi visi, nes tik tokiu 
būdu gali būti išlaikyta viso 
krašto vienybė.
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CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS

%

NESAUGU CHICAGOS 
AUTOBUSE

Dar neseniai Halsted gatvės 
autobusais tarp Bridgeporto ir 
63 gatvės tesinaudodavo beveik 
tik balti. O dabar — beveik tik 
juodi. Baltieji, Ikiaip galėdami, 
vęngiia tos linijos. Bijo, nes nuo 
lat čia pasitaiko įvairūs užpuo
limai, apiplėšimai, kišenių iš- 
kraustymai, muštynės ir įvairiau 
si, kartais visai netikėti, kitoki 
nemalonumai.

Neseniai čia dienos metu bu
vo autobuse trijų juodųjų api
plėštas žinomas senas lietuves, 
rašytojas ir dailininkas P. 
K-nas. Kitą kartą Halsted ir 63 
gatvėse, iš autobuso išlipant, 
buvo sumuštas ir peiliais suba
dytas iki sąmonės netekimo ki
tas lietuvis. Apmėtymai sniegu, 
bonkomis, plytgaliais ar kaž
kokiom šlykštynėm, tai tik 
smulkmenėlė. Dar visai neseniai, 
matyt dėl įvairumo, suaugęs 
juodis iš bonkutės paleido tokį 
kvapą, kad visi pradėjo čiaudė
ti, ašaroti ir bėgti iš autobuso.

Užpraėjusio penktadienio pa
vakaryje 63 gatvės autobuso 
gale kelių asmenų, lyig ir ne
blaivūs, balsai pakėlė didelį 
triukšmą ir įsakė keleiviams ne
judėti sėdynėse ir nežiūrėti at
gal. Keledv'ai kaip sušalę pra
važiavo gal tris blokus. Ką ten

Žaislinė žirafa, 9% pėdos aukščio, Chicagoje. ši žaislinė žirafa kainuo
ja $500. Mergytė sako: “ Oi, norėčiau įsigyti šį žaislą.”

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, IRC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 
ar. lieponis

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 Iki 9:>0. Kitom dienom nuo 
9 Iki 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki S v. ▼.
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS.

RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS LR TAISYMAS. 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu
viški valgiai. ijj

Atdara nuo 6-los valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai ’’

tie teroristai darė, tai tik jie 
vieni žino. Nepravažiavę Ash
land gatvės, jie išlipo ir links
mai pamojavo autobuso kelei
viams, sakydami:

— Šį kartą mes turim gana...
Tai buvo trys suaugę tamsia

veidžiai vyrai. Ne jaunikliai.
Bet gal įdomiausias nuotykis 

įvyko praėjusį savaitgalį ties 
47 gatve. Įsiveržę per šonines 
duris autobusan, trys paaugliai 
juodukai ėmė gale triukšmauti. 
Greit jie susikibo peštis su 
stambia juode. Tada atsistojo 
gražiai nuaugęs ir švariai apsi
rengęs tvirtas juodis, patraukė 
nepaprasto atvejo stabdį ir pa
prašė vairuotoją (kiek pastovė
ti. Priėjo prie paauglių, pagavo 

' vieną už sprando, uždavė • kelis 
kartus, atvilko prie šoninių du- 

j rų, batu į pasturgalį bimt ir 
per duris. Ir llcitą ir trečią taip 
pat. Sutvarkęs padėkojo vai
ruotojui už pastovėsimą ir pa- 

! prašė važiuot toliau.
Reikėjo matyti ir girdėti, kaip 

į kiti juodžiai (keleiviai jam nuo- 
i širdžiai dėkojo už tvarkos at
statymą.

Ir tie lengvabūdžiai jaunikliai 
gal kada nors, pasidarę išmin
tingesni, irgi taps jam dėkingi’ 
už gerą ir naudingą pamoką.

Baltaūsis

MISCELLANEOUS

10% — 20% — 30% pigiau mokėsit
už apdraudą. nuo ugnies lr automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 % West »5th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 1-8051 lr GR 0-4339

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IU. 60632. Tel. YA 7-5980

TELEVIZIJOS
Spalvotos lr paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas lr taisymas

J. MIGLINAS 

Krautuvė Marųuetto Pke. 

2846 W. 69th St — Tel. 776-1486 
Namų teL — PR 6-1063

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. Ir taisymas. 
2649 W. 6Srd St., Tel. 434-0421 

Vakarais skambinti WA 5-3607 
P. Rudėnas K. šimulis

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EX PRESS 

2501 W. 89 St. Tel. WA 5-2731
2608 W. 09 St. Tel. WA 5-2787
8388 8. Ralsted Tel. 254-3320
Didelis įvairių prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams

E. Ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2934 West 63rd Street 

Užsieninių lr vietiniu auto taisymas. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GR 0-3134 arba GR 0-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Jnraitis

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

įdedu naujus pečius lr vandens 
šildytuvus. Išvalau lr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius. 
Alyvos pečius perdirbu dėl du
jų. Dirbu Chicagoje lr prie
miesčiuose.

Darbas atliekamas su lietu
višku sąžiningumu.
, ALBINAS BANYS
4027% 8. Auna Ava, Iarona, 
Illinois. Telef. 447-8800.

GARBAGE DRUMS
WTTH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

IVI O V I N G
ŠERfiNAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 671 h Place — WA 5-8063

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS. 
VALAU KILIMUS IR BALDUS. 
J RUDIS — Tet CL 4-1060

O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų

A. VILIMAS
823 VVEST S4th PLACE 
Telef FRontler 6-1882

Heating Contractor
įrengiu naujus lr perstatau se
nus visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air-oonditlonlng — 
naujus ir senus namui Stogų 
Finas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turiu ir leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greitai lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo
kamai.

DOMAS ŽUKAUSKAS 
HEATING & SHKKT METAL 

Telefonas VI 7-3447 
4444 S. VVestern. Cbieago 9. IU.

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS REAL ESTATE IŠNUOMOJAMA — FOR RENT

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PARDUODAMI 
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

30% iki 50% nuolaida.
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern TeL GR 6-4421
tlllllllllllllllllllllllllll!'IIIIIIIIIIIIIIIIIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllllllllllllltlllllllllilllllllllllllllhlllllllllli

APDRAUDŲ AGENTCRA

-X Namų, Gyvybes, 
sveikatos, biznio, 
automobilių.

Patogios išsimo- 
_______ kčjimo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

A. ABALL ItOUFIMG CO.
Įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, ri
nas, nutekamu ošiu. vamzdžius. Da
žome U lauko. Taisome mūrą “tuok- 
polntlng”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų, perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko 
mentarai, muzika dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E. 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
dienraštis “Draugas”.

CONTRACTORS

„VACYS „1 _COWSTRUCTIOW COę

REZIDENCINIAI, 
KOMERCINIAI, 
MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAII

S4S7 West Street 
TeL HE 4-7432

]
■ffiSE
KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781
METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- f 
os ir Turėklai lįi*

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”.

REAL ESTATE
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

MamBera of 1CL4B.
ALEI ŠATAS — REALTOR

Main office 5727 W. Oennak Rd., Cicero, DL TeL OL 6-2238 
Tarime šimtae namų Ciceroje, Bet myne, Riverside, LaGrange Park 
ir kitnose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užšokti Į mūsų {staigų 
ir išsirinkti iš katalogo.
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NERIS REAL ESTATE
Persikėlė į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL 471 -0321

De luxe 6Va kambarių namas,
pilnai air conditioned, med. kūria- 
namas židinys, Thermopane lan
gai, 2i/2 vonios. $10,000 įmokėt. Su
sitarimui apžiūrėti skambinkite — 
prieš 9 vai. ryto — GR 6-4670.

Tvarkingas, teisingas ir greitas 
patarnavimas visais Real Estate 
reikalais. Be to, veikia Notariatas. 
Daromi ir liudijami vertimai. Tvar
komi pilietybės dokumentai. Pildo
mi Income Tax ir atliekami kitoki 
patarnavimai.

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplctvood Av., CL 4-7450

Bevelk naujas 4 moderniu butų
maras — 8 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
59 lr Kedzie. $75,000.

Maisto krautuvė - Brighton Parke. 
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais

Šildymas. Garažas 1 butas su baldais, 
antras tuščias. 42 lr Rockwell. 
$18,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — Income Tai 

Notary Public
2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS — 
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Tax 
Notariatas — Vertimai 

APDRAUDŲ AGENTCRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

6455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2238

Niekur geriau
Pulkus 2-jų aukštų mūras — 6 ir 

S kamb. Garažas. Arti mūsų. $19,900.
Vertingas mūras. Naujas stogas, 

elektra, gazo šildymas ir garažas. 
4 nuomos pelningų pajamų. Marąue
tte pke. $26,950.

7 kamb. mūras, 4 mieg. Modern. 
virtuvS ir vonia. Naujas gazu šildy
mas. Sausas įrengtas beismentas. 
Mūr. garažaB. Arti 67 ir Rockvvell. 
$21,800.

Pigus lotas dviem butam statyti. 
Marąuette pke.

2 po 7 kamb. tvirtas mūras, alu- 
mlnum langai, naujas šildymas, ka
binetų virtuve, arti mūsų 29,500.

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200

Marąuette parke, mūrinis, du bu
tai po 4 kamb. Ir bizniui ar raštinei 
patalpa. Morgičius galima perimti 
su 5%% 21,900.

Brighton Pke du namai, 6 bu-tal, 
geros pajamos, 18,900.

Marąuette Pke. Mūr. 8 butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$48,000.

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun
galovv. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,990.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515

5?4 kamb. 9 metų mūr. split-level, 
prie 111-tos lr Pulaski. 60 p. skly
pas. $24,500.

2 butai po 5 kamb. prie 70 lr Tal
man. $27,500.

6 kamb. švarus mūr. bungalovv
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,600.

6 kamb. (4 mleg.), 18 metu mūr. 
bungalovv. prie 72 lr Callfornla 
$24,700.

IH aukšto švarus med. prie 65 lr 
VVestern. 5 lr 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 lr Albany. 2 maš. garažas 
$19,690.

11 butų, 10 metų. >-!« aukštų mfl.r 
namas prie 71 lr Callfornla. $162,900

SI p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 lr Maplevvood $. 10.600.

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st St. — Tel. 925-6015

Perskaitę "Draugą", duo

kite jį kitiems pasiskaityti.

BUTAI rinktiniams nuomininkams. 
Best Ageney. 2025 W. 03 PR 8-0032 

Nelaukit užslregistruokit dabar! 
Aptarnauja pietvakarinę dali 9 me
tus. Savininkai kreipkitės dėl pa
tarnavimo nemokamai.

MEDICAL OFFICES 
AVAILABLE

Modern — Panelled — Prtme lo
cation in medical building vvith 
phąrmacy. Located Southvvest sub- 
urb.

14301 West Avenue
Orland Park, Illinois

CALL: 349-2835 or 349-0102

HELP VVANTED — MOTERYS

GENERAL OFFICE
Sten-ography helpful, excellent 

vvorking conditions, llberal benefits.
JOHN HANCOCK 

INSURANCE COMPANY 
3207 N. Milvvaukee Avė., PE 6-5302

An eąual opportunity employer

Sevviug Maciūne Operators
Experieuced Single Needle 
PERMANENT — DAYS 

Apply In Person
AJAX CANVĄS PRODUCTS

932 DAKIN, CHICAGO, IUL. 
(Near lrving Park Rd.)

SECRETARY
Full time — Permanent

5 Day Week. Mjonday thru Friday. 
Secretary to President. Duties vvill 
be diversified. Shorthand Helpful. 
Wonk in nevvly remodeled Office. 
Paid vacation and Holidays. Salary 
vvill commensurate vvith experlence.
Nelson-Pratt Company 

6032 N. Northvvest Hwy. 
PHONE — 775-7333

2 TYPISTS
GLENCOE, ILLINOIS

Full time, 9 to 5. Varied duties. 
Addressograph. Mineo, and other 
general office duties.

COMPANY BENEFITS
Contact MRS. HANDLEY 
for interview 835 - 4124

D fi M E S I O 1

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ, 
kreipkitės į “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 68rd Street 

CHICAGO 29, ILLINOTS

ĮSIGYKITE DABAR !

Kiekvienam yra pravartu susipažinti su Bažnyčios žodžiu 
— nurodymais ir pamokymais — įvairiais gyvenimo klausimais.

Šių dienų besikeičiančiame pasaulyje kylančiuose neaišku
muose ypatingai svarbus autoritetingas žodis.

Sv. Tėvo pasisakymai yra ta tiesa, kuria turime vadovau
tis savo gyvenime. Todėl kiekvienam yra privalu pasiskaityti:

POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS — svarbiausiais žmonijos..,
viešojo gyvenimo klausimais — m.v. 3.50

k.v. 4.00
ENCIKLIKA — HUMANUM GENUS, Pop. Leono 13 

apie masonus
ENCIKLIKA — MOTINA IR MOKYTOJA 

Su. Tėvo Jono 23-čiojo 
Socialiniai klausimai krikščionybės šviesoje

0.50

1.50
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Kelionės yra vienas iš gyvenimo malonumų, kuris visus 
traukia, bet kartais ne visiems prieinamas.

Pigiausias būdas keliauti, yra pasiskaityti kitų žmonių ke
lionių aprašymus, kurie atidaro skaitytojui plačius pasaulio var-

Todėl įsigykite šias knygas:
ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS,

Dan Kuraitis, 2.00
DAUG KRAŠTŲ, DAUG ŽMONIŲ,

Dan Kuraitis 2.00
ČIA MŪSŲ ŽEMĖ

A. Vilainis 0.50
ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE

A. Vilainis 1.50
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Kun. J. A. Pauliukas 3.00
KELIONĖ PO EUROPĄ IR ĮSPŪDŽIAI

Kun. Pr. Vaitukaitis
KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON

1.00
3.00
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Pasinaudokite Draugo „Classified“ skyriumi.

HELP VVANTED — VYRAI

GRINDER APPRENTICE
Por Manufacturer O f Bali And Roller 

Bearings
Steady Work: Overtime 

Company Benefits

BEARINGS MFG. COMPANY
1033 N. Kolmnr Avė., Tel. 278-0200

“Position with a future!” 
IMMEDIATE OPENING

District Service Mgr.
Excellent opportunity, call 12 to 14 
VW Dealers in the Michigan-Indiana 
Area. Reųuires Severai years of VW 
or Domestic retail auto experience. 
Mušt have ability to organize and run 
a dealers service department. Reloca- 
tion and ovemight travel may be re
ąuired. Liberal fringe benefits. Perma
nent Position. Please send eomplete 
resume to:

Mr. Don Dillard

IMPORT MOTORS LTD.
2660 - 28th St. S. E. 
Grand Rapids, Mhh.

P A C K E R S
Full-Time, Permanent Position

5 Day Week — 8:30 A.M. To 
4:30 P.M. — Excellent Working 

Conditions — Plūs Company 
Fringe Benefits.
Apply In Person

NORELCO HOUSE
7530 Frontage Road, Skokie, Iii. 

TEL. — 679-8600

VYRAI IR MOTERYS

VVOMEN FOR PRODUCTION 
AND SANITATION 

and also experienced
MAINT’CE MECHANICS MEN

* PROFIT SHARING
* PAID HOLIDAYS
* INSURANCE

Ist, 2nd and 3rd Shifts
PLEASE APPLY IN PERSON

QUAKER OATS 
910 Custer 
Evanston, Illinois

An Eąual opportunity employer

Remkite “Draugę”.

Skelbkites “Drauge”.

Perskaitę “Draugą", duo 

kitę jį kitiems pasiskaityti.



LUCERNA - ALPIŲ 

KURORTINIS PERLAS

Goethes, Rousseau, Byrelno išgirdąs kraštas

STASĖ SEMĖNIENĖ

KANADOS ŽINIOS

a

Visi žavingieji Europos kraštai 
moka patraukti turistą ir paverg
ti keliaujančiojo širdį. Tačiau 
Šveicarija sugeba užsikariauti spe- 
cialą kortelę Širdyje. Ji, kaip tas 
brangakmenis, įspaustas į jam 
skirtus blizgančius rėmus, yra 
nepalyginama. Kiekviena Šveica
rijos pėda yra švitinčiai graži. Vi
sa Šveicarija, atrodo, yra Europos 
pramogų sodas. Kiekvienais me
tais vis didėjančiam turistų skai
čiui Šveicarija pasiūlo savo gam
tos vaizdų giedrią ramybę ir am
žiną žavumą.

Kur kitur, jei ne čia, rasi tas 
scenas, kurios virto taip gerai ži
nomomis, žėrinčiai jas aprašius 
Goethei, Rousseau, Byronui: di
dingos kalnų virtinės su garsiom 
Viršūnėm, laukiniai ar besišyp- 
santieji slėniai, didieji sniegu den 
gti laukai, šniokščiantieji kalnų 
upokšniai ir krentamieji kriok
liai, derlingos lygumos, gėlėse pas 
kendę ir išmėtyti kalnuose kai
meliai, pavienės vilaitės, išpuoš
tos lyg medauninkų nameliai iš 
pasakų pasaulio. Vanduo, supąs 
iš visų pusių, ją suformavo Di
džiulės upės susisuko sau guolius 
Alpių širdyje. Ledynai, įtūžusiai 
perskrodė kalnų šonus, paliko sa
vo takuose didžiules morenas, 
užtvenkusias puikius, vandens plo 
tus, kurie atmuša tūkstantį ir vie
ną Šveicarijos veidą.

Kur Wagner kūrė Tristaną 
ir Izoldą

Paliekant Zuerichą turistiniu 
autobusu, panašiu į amerikie
čių Greyhound, mestas žvilgsnis 
atgal atsimuša į praeitį, kad ne
daug Europos miestų galėtų pa
sigirti garsesniais vaizdais savo 
piliečių tarpe. Wagneris parašė 
melancholišką “Tristaną ir Izol
dą”, kai jis kūrė Zueriche Wesen- 
donsko viloje. Goethe gyveno ža
vioje senoje svetainėje prie upės, 
dabar paverstoje grūdų parduo
tuve. Madame d'e Stael pasitrau
kė čia, užrūstinusi Napoleoną. 
Caras Nikalojus I, Napoleonas 
III, Viktoras Hugo, Aleksandras 
Durnas, Brahms ir kiti turėjo ry
šių su šiuo miestu.

Autobusui vingiuojant pui
kiais Šveicarijos keliais link Lucer 
nos, palydovė su pelnytu pasidi
džiavimu aiškino krašto įžymy- 
bes.Jai nutilus, autobuse sklinda 
radijo bangomis romantiška “E- 
delweiss’’ daina, nuteikianti turis 
tus, veik visus iš JAV, susimetu
sius į šį autobusą Zueriche, ra
miu poilsingu susižavėjimu, bet 
kartu ir begaliniu ilgesiu savo 
gimtojo krašto, o netekusiam jo 
— baisiu praradimo jausmu.

— Lucemos garsas plinta 
kasmet ne tik kaip Šveicarijos tu
ristinis kurortas. Kiekvienais me
tais rugpiūčio mėn. čia vyksta 
garsusis tarptautinis muzikos fes
tivalis, — anglų kalba pasakojo 
vadovė.

Lucernoje auga dangoraižiai

Autobuse pakili nuotaika, pil
na džiugesio ir susižavėjimo gam
ta, kartais gi naivaus paklausimo 
ir nustebimo.

—Žiūrėk, kokie baltai išskalb
ti baltiniai kabo, kaip pas mus 
“Dash” milteliais mašinoje pra
leisti!—

—Ar matai, kur telefono vie
los nusitęsia ligi to namelio prie 
kalno? — rodo savo vyrui nedaug 
geresnės nuomonės apie Europą 
kita keliauninkė.

Staiga tame mišiny ir pasigy
rime apie pirmos eilės viešbu
čius, kuriuose buvo apsistota, ir 
valgį, kas keliaujančiam ameri
kiečiui aksioma, svarbiausia au
sis pagauna aiškiai intelektualo 
pasakojimą apie Lucemą. Susido
mėjus senyvo kaimyno puikiu 
miesto pažinimu, jis mielai paaiš
kina, kad jau 15 m. kasmet atvyk 
stąs čia su žmona, dabargi savo 
svainei iš JAV ir smalsiai kaimy
nei dėsto: . ......

— Kiekvienas turi aplankyti 
Lucerną, kaip kiekvienas vykstą 
į Montreux, Interlaken ar Luga
no. Iš Šių kurortinių vietų jie pa
prastai rėžia keletą ekskursijų į 
šalis ir vėl skuba atgal, lyg liku
sioji dalis mažos respublikos, kuri 
formuoja Europos stogą, visai ne
egzistuotų.

Girdamas Lucemos ežerą, kaip 
gražiausią visame krašte, jis vėl 
nuklysta į vasarvietę:

— Miestas yra žavus, gerai pas
tatytas, fanatiškai puikiai užlai
kytas ir su kiekviena pirmos rū
šies detale: paplūdimiais, golfo 
laukais, teniso aikštėmis, gun- 
dančiom parduotuvėm, geraisiais 
restoranais ir puikiausiais vieš
bučiais, prilygstančiais geriausiem 
kitur pasauly.

—Daug kas pasikeitė, savaime 
aišku, per 43 m„ kai pirmą kar
tą atsilankėme Lucernoje, vadi
namoj centrinės Šveicarijos Sosti
nėje. Gana daug puikių senų na
mų dingo, kiti atstatyti ir atnau
jinti. Keletas biaurių dangorai
žių iššoko į padangę, bet dar ne 
tiek daug, kad sugadintų ben
drą vaizdą. Beaugdamas miestas 
išsiplėtė abipus ežero. Tačiau 
Lucerna liko taip pat graži kaip 
1926 m. su savo elegantiškais di
džiųjų viešbučių iš Edvardo lai
kų fasadais, iš 7 esančių tiltų 
dviem dengtais, vingiuotomis a- 
lėjomis, baroko stiliaus bažnyčio
mis ir tapytais gotiškais pastatais.

Lucernos ženklas — Koplyčios 
tiltas

Šie žodžiai inteligentiško ame
rikiečio atsimušdavo atgarsin, 
kai besižavinčios akys negalėjo 
atitrūkti nuo masinančiai gra
žaus vaizdo, stebint nuo dailiai 
apkarpytų kaštonų promenados 
paliai prie vandenio.

Miesto viduriu teka Reuss u- 
pė, kurioje pilna jachtų ir ilga
kaklių gulbių. Toje vietoje, kur 
upė išneria iš ežero, perją per 
mestas senas tiltas Kapellbruec- 
ke. Jis virto tikru Lucernos sim
boliu. Pastatytas 1333 m. tęsiasi 
200 jardų ilgumo. Tas Koplyčios 
tiltas apsaugojo miestą nuo eže
ro pusės, o šalia jo stovi didžiu
lis aštuonkampis vandens bokš
tas, kurio vadinamas Wasser 
turm stogas čerpėmis dengtas. 
Jis išpuoštas 110 paveikslų, tapy
tų medyje — tapyba, piešta 16 
Šimt. pradžioje, atnaujinta 18 
šimt., atvaizduoja miesto,istoriją, 
jo pradžią ir vystymąsi. Kiekvie
nas paveikslas palydimas eilėraš
čiu vokiečių kalba.

Jėzuitų pirmoji kolegija
Kitas dengtas tiltąs Spreuer-1 

bruecke 1407 m., atstatytas šia
me šimtmety yra dekoruotas pieš 
tomis lentelėmis, vaizduojančio
mis Mirties šokį, išpildytą Kas
paro Meglingerio 17 šimt. Nuo 
šio tilto, kurio viduje yra maža 
koplytėlė, statyta 1568 m., atsi-, 
skleidžia gražus senojo miesto 
krantinių vaizdas ir jėzuitų baž-

GRAŽI KATALIKIŲ MOTERŲ 
ŠVENTĖ

Gruodžio 14 d. Kanados lietu
vių katalikių moterų draugijos, 
Toronto Šv. Jono Krikštytojo 
skyrius labai gražiai ir iškil
mingai paminėjo ir atšventė dr- 
jos atsikūrimo Kanadoje dvide
šimtmetį. Pažymėtina, kad atsi
kūrimas įvyko kaip tik šioje pa
rapijoje 1949 m.

Ta proga Šv. Jono parapijos 
bažnyčioje 3 vai. p. p. buvo at
laikytos iškilmingos Šv. Mišios, 
kurias atlaikė ir progai pritai
kintą pamokslą pasakė parapi
jos klebonas kun. P. Ažubalis. 
Mišių koncelebrantais buvo dar 
du kunigai — parapijos vika
ras kun. J. Staškevičius ir sve
čias iš jAV-bių kun. K. Kuz
minskas. Giedojo parapijos cho
ras, vad. muz. St. Gailevieiaus, 
o taip pat solo giehmėmis pasi
rodė sol. V. Verikaitis.

Bažnyčia buvo pilnutėlė žmo
nių. Vėliau parapijos salėje įvy-

Sirhan B. Sirhan, įtariamas nu
žudęs šen. Robert F. Kennedy, 
protestuodamas prieš San Quen- 
tin kalėjimo administraciją, buvo 
paskelbęs bado streiką.

nyčios fasadas.
Šveicarijoj prasidėjus reforma- 

macijai, Lucerna perėmė katali
kų rezistencijos vadovavimą. Ir 
čia 1574 m. jėzuitai atidarė sa
vo pirmąją kolegiją vokiečių kal
ba Šveicarijoje.

ko vaišės ir oficialioji bei me
ninė minėjimo dalys.

Trumpu žodžiu salėje minėji
mo iškilmes atidarė dabartinė 
Kat. Moterų Šv. Jono Krikšty
tojo parapijos skyriaus pirmi
ninkė Veronika Otienė, oficia
liajai daliai konferuoti pakvies- 
dama Sigitą Aušrotienę.

Ilgesnį žodį tarė agr. A. Se- 
konienė, perduodama susirinku
siems katalikių moterų Kana
doje nuveiktų darbų apžvalgą 
dvidešimties metų bėgyje, paryš 
kindama esmę ir prasmę žodžių: 
“Tiesa ir meilė”, kurie įrašyti 
draugijos vėliavon ir gražiais 
žodžiais bei deriningomis min
timis nusakydama tikslą, kodėl 
šitoks jubiliejus buvo prasmin
ga atšvęsti ir kodėl buvo reika
linga žvilgterėti praeitin. Po to 
kalbėjo ir kun. Petras Ažubalis. 
(Jis yra Šv. Jono parapijos sky
riaus Katalikių moterų dvasios 
vadas).

Viena iš dr-jos atkūrėjų Ka
nadoje dr. A. Užupienė (dabar 
Lukienė), priminė, jog dar tik 
penketai mėnesių praslinkus 
nuo atvykimo Kanadon, tos ini
ciatyvos jai patarę imtis kata
likai vyrai — dr. J. Leimonas 
:r Viktoras Užupis (dabar jau 
abiems amžiną atilsį). Dr. A. 
Užupienė buvo pirmoji atsikū- 
rusio Toronto skyriaus (o pas
kiau — draugijos c. v.) pirmi
ninkė. Ji savo žodyje labai gra
žiai atsiliepė apie O. Jonaitienę 
- Tugaudienę, kuri, perėmusi iš 
ios skyriaus pirmininkavimą — 
išpirmininkavo net 18 metų, o 
dabar — yra draugijos garbės 
narė.

Sveikino Kat. moterų Kana
doje centro valdybos pirm. dr. 
Gustainienė, “Tėviškės Žiburių” 
redaktorius kun. dr. Pr. Gaida, 
“Moters“ žurnalo redaktorė N. 
Kulpavičienė, Prisikėlimo para
pijos klebonas ir draugijos cent
ro dvasios vadas tėvas Placidas 
Barius, OFM, liet. evangelikų 
pareniios Toronte klebonas kun 
.A. Žilinskas, svečias iš JAV-bių

kun. K. Kuzminskas, KLB-nės 
Krašto valdybos įgaliota atsto
vė A. Kuolienė, Hamiltono Kat. 
Moterų skyriaus pirm. Riškie
nė, kuri perdavė linkėjimus to- 
rontietėms ir nuo jų skyriaus 
dvasios vado prel. dr. J. Tada
rausko, evangelikų Moterų dr- 
jos atstovė Repšienė, “Dainos” 
(šalpos grupės) pirm. Butienė, 
Toronto skautės, vienas iš sky
riaus vėliavos šventinimo ir 
krikšto tėvų dr. A. Valatka, ku
ris savo žodyje pabrėžė, jog 
kalbos galėtų būti tiek daug, 
kiek vandens jūroj, bet jis — 
tik trumpai: didelės ir gražios 
sėkmės bei ligšiolinės energijos 
moterims...

Be to, sveikinamųjų žodžių 
vieton, Vilimaitienė padeklama
vo kan. M. Vaitkaus verstą ei
lėraštį.

Po to, įvyko meninė dalis, 
kuriai konferavo sol. A. ččepa- 
vičienė. Scenoj pasirodžiusieji 
menininkai — visi iš jaunųjų 
talentų tarpo. Sol. Marcinkutė, 

j trečios kartos kanadietė lietu- 
i vaite, akompanuojant pianistui 
J. Govedui, per du pasirodymus 

{ išpildė keletą puikiai atliktų 
i kompozicijų, gi R. Stončiūtė,
! gitara akompanuojant R. Juk
nevičiui, fleita išpildė porą mu-1 
zikinių kompozicijų. Sol. Mar
cinkutė ir dar kartą pasirodė 
scenoi su daininėmis kompozi
cijomis, bet trečiuoju kartu jos 
dainavimą palydint jau ne pia
ninu, bet gitara (gitaristas R. 
Juknevičius).

Jaunosios daininės ir muziki
nės pajėgos — gerai nuteikė mi
nėjimo dalyvius, nes daugelio 
buvo pageidauta — traukti veik 
lon jaunimą. Pr. Alšėnas
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GIRTAS ŠUO

Atėnuose, Graikijos sostinė
je, policininkui Domininkui Lia- 
des teko įvykdyti keistą areštą.

Jis areštavo policijos šunį 
Miliją, kuris prisilaižė langams 
valyti skysčio ir pasigėrė.

Šuo nakčiai ibuvo uždarytas 
vienutėje išsipagirioti.

‘nMiininiiiinniHuaBioKiuiiihiiiiimuiiiiiiM

Yra posakis “kiekvienas medalis turi dvi puses”, kuris puikiai 
nusako, kaip skirtingai gali tas pats dalykas atrodyti.

Geriausiai pažinti mūsų tautos gyvenimą ar atgaivinti Jos 
praeitį, galim perskaitę ne vieną, bet kelias įvairių asmenų pri
siminimų knygas, kurių kiekvienoje rasim ką nors naujo, kitaip 
suprasto, ar matyto.

GYVENIMO VINGIAI, dr. P. Karvelienė, I dal.
autobiografiniai atsiminimai 3.50

KETURI GANYTOJAI, M. Vaitkus
atsiminimai apie ark. J. Matulevičių, ark. P. Ka
revičių, ark. J. Skvirecką ir vysk. P. Bučį 2.00

LIETUVOS ATGIJIMAS, dr. J. Totoraitis
1863 ir 1Č83 m. sukilimų laikotarpis 1.00

MANO ATSIMINIMAI, dr. V. Tumėnienė
gyvenimas ir darbai 2.50

MISTINIAME SODE, M. Vaitkus
atsiminimai 3.00

ŽVILGSNIS l PRAEITI, K. Žukas
žmogaus ir kario atsiminimai 5.00
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FUNERAL HOME

PONIAI EMILIJAI PALIOKIENEI, 
dėl jos tėvelio a. "j" a. A. MASILIŪNO 
mirties Lietuvoje, reiškiame gilią užuojautą.

VI. 0. ir A. Karpuškai 
J. ir V. MaleiŠkai

Nauja padanga, pagaminta Goodyear bendrovės Amerikos aviacijos 
eronautikos sistemos skyriui, dar gali veikti, nors ji 40 vinių yra 
perdurta. Padanga pripildyta putomis. Ji parodyta Wright - Patter 
son aviacijos bazeje, Ohio.

Kiekvienam, kuris nori pramokti anglų kalbos, arba amerikie
čiui, mėginančiam išmokti lietuviškai, būtinai reikalingas žodynas. 
Reikalingas jis ir norint pasitikrinti savo žinias viena ar kita kalba.

DRAUGE yra gerų žodynų pasirinkimas, kuris turi patenkinti 
kiekvieną:

V. BARAVYKO
Anglų—Lietuvių kalbų žodynas $6.00

(Apie 30,000 žodžių, kietuose apdaruose)
V. PETERAICIO

Lietuviškai angliškas žodynas $7.00
(Antra laida, kietuose apdaruose)

B. PIESARSKO — B. SVECEVICIAUS
Naujas Lietuvių—Anglų kalbų žodynas $5.00

(27,000 Žodžių, kietuose apdaruose)
Illinois State uyventojai prie kainos ‘-iri pridėti 5% mokesčio.

Vestuvėms, banketams, laidotai 
Ir kitokioms progoms 

GUŽĄ D S K Ų 

Beverly Hills Gėlinyčia

2443 \V, 63rd Street. Ghicaco, Uiti 
Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

twii ,.»
“Drauge” jau galima gauti nau
jai išleistą informacinį leidinį

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Knygos kaina 3.00 dol. Illinois 
gyventojai prašomi pridėti 5 proc. 
mokesčiams.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 71 st Street Tel.-
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3*6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Dovydas P. Gaidas — Goraldas F. Daimid 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330-34 South Callfornla Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonai — YArds 7-1741-2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SŪNŪS
(LACKAWiaE)

2424 W. 69th Street TeL REpablle 7-1218 
2814 W. 23rd Plaoe_______TeL Vlrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. Calitornia Avė, Tel. LAfayette 3-3572

POVILAS J. RIDIKAS
8854 8. Habtod Street 1M. YArds 7*1911

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1188-1139

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th Avė., Cicero, Ūl. Tel. OL 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
307 S. Lituanica Avė. TeL YArds 7-8401

Paruošė dipl. teis. Pranas Šu
las.

Čia nuosekliai aptariamas tes
tamentų reikalingumas ir jų ga
lia. bei nurodoma jų forma ir 
paduodami pavyzdžiai ne tik 
pagal JAV veikiančius įstatymus, 
bet ir Vokietijoje, Anglosaksų pa
saulyje bei Nepriklausomoje Lie
tuvoje.

Atskiru skyriumi — “Klausi
mai ir atsakymai” — aiškinami 
su testamentų sudarymu kylan
tys neaiškumai, tuo būdu patie
kiant lengvai suprantamus nuro
dymus, ką daryti, kaip, kodėl ir 
ko vengti.

illlllllimilllllllllllllllllllllllllllliniilllHi 
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmlsljoe 

Tnne-up Ir Motorų Remontas
5759 So VVestern Avenue

Kampas 58th Street 
Tel. — PRospect 8-9533 

MiiHiiiiHiiniiiintHiiiminHiiiiinniiiiiii
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X Ritos Baraitės s>u Tomu 
Kisielium jungtuvės įvyksta 
gruodžio 28 d., sekmadienį, 3:30 
vai. po p. šv. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyė'oje 
Brighton Parke, prie 44 ir Ca
lifornia gatvių. Abudu jaunieji 
aktyviai reiškiasi skautiškoje 
veikloje.

X Rašytoja Janina Narūnė
sukūrė eiliuotą pasaką vaikams 
“Linas”, kurdą spalvingomis 
iliustracijomis papuošė dail. V. 
Stančikaitė. Joje grakščiomis 
eilėmis vaizdžiai atpasakojama 
visa lino istorija. Linkėtina, kad 
ši graži ir naudinga pasaka grei
čiau išvystų dienos šviesą...

X Algimanto Rimo ir Biru
tės Sadavičifitės sutuoktuvės 
įvyks 1970 m. vasario 7 d. švč. 
Mergelės Marijos Gimimo baž
nyčioje. ,

X Jonas Preikšaitis, kariuo
menėje išbuvęs 7 mėnesius, at
vyko porai savaičių atostogų 
pas tėvus į Chicagą, prieš vyk
damas į naują paškyrimą į už
jūrį. J. Preikšaitis yra buvęs 
“Draugo” spaustuvės tarnauto
jas. Jo tėvas, Pranas Preikšai
tis, jau eilę metų kai “Drauge” 
dirbai prie spausdinimo mašinų.

X Ona Jeselskienė, 5522 So. 
Justine, serga jau antras mė
nuo. Ligonė yra aktyvi moterų 
21 kuopos veikėja ir ge(rų darbų 
rėmėja.

X Jau Išleista 135 numeriai 
biuletenio Lietuvių filatelistų 
dr-jos "Lietuva” Chicagoje. Biu
letenio redaktorius yra Eug. 
Petrauskas, 7742 So. Troy Avė., 
Chicago. Hi. 60652. Draugijai 
pirmininkauja Juozas Žygas. 
Draugija ruošiasi pelito ženklų 
parodai atžymėti Steigiamojo 
seimo 50 m. sukakčiai. Paroda 
įvyks 1970 m.

X Jei gyyvenate Chicagoje ir 
turite mūr. 1 ir 2 butų namą 
ir gal mokate už $30,000 vertės 
namą už 3 metų draudimo po
lisą 182 dol., pas Frank Zapolį 
jūs mokėtumėt 143 dol., sutau
pydami 89 dol. Pašaukite tel. 
GA 4-8654. (sk.)

X Santaros - šviesos Federa
cija maloniai kviečia atsilanky
ti į tradicinį 1970 Naujųjų me
tų sutikimą, gruod. 31 d., Mar- 
Lac House, 104 S. Marion St., 
Oak Park, III. (3 blokai į šiaurę 
nuo Maidison ir 1 į rytus nuo 
Harlem Avė.) Pietūs su šampa
nu, prabangioje, erdvioje salė
je grojant šauniam orkestrui. 
Nemokamas mašinų pastatymas 
prie salės. Pradžia 8 v. v. Sta
liukai 10—12 žmonių. Užsako
mi tel. 484-8886 ir 434-6325.

(pr.)
X Įvairaus dydžio deiman

tai, aukso apyrankės, sagės ir 
kitokios puošmenos, auksiniai 
ir paprasti laikrodžiai didelia
me pasirinkime A. Tvero krautu
vėje, 2646 W. 69 St.

Kaip geram pilkėju dera,
Viską perka tik pas Tverą.
• (sk.)
X Marąuette Delicatessen 

krautuvės savininkės Leokadija 
Žvynienė ir Stasė Urbonienė pri
mena savo klientams, kad Kū
čių stalui ir Šventoms Kalėdoms 
gali užsisakyti iš turimo didelio 
pasirinkimo įvairiausių pagei
daujamų valgių bei kepsnių. 
Užsakymai priimami krautuvėje 
2553 W. 71 St. Chicagoje ir tel. 
PR 6-2717 (sk.)

X Prekės brangsta, kainos
/kyla,

Doleriuiko aiški byla:
Laikas pirkti daiktą gerą
Parduotuvėje pas Tverą.
Čia juk viskas tik geriausia,
O be to dar ir pigiausia.
Adresas — 2646 West 69 str.

(sk.)

X Marija Dockienė, sena Ro- 
selando gyventoja ir veikė
ja, dabar randasi Heart Side 
Convalescent namuose. Ji iš
augino dvi dukras ir keturius 
sūnus, iš kurių du mirė prieš 
keletą metų. Šie pergyvenimai 
gerokai paveikė jos sveikatą.

X Už tvirtą lietuvišką spau
dą pasisako Skaitytojai, siųsda
mi jai paremti aukų. Aukojo: 
po 3 dol. — Helen Perzinskas, 
Tėvai jėzuitai; po 2 dol. — J. 
Bartfcus, A. Ostrauskas, P. Ag
linskas, V. Garbonkus, M. Venc
lauskas, A. Pakeltis, M. Prane
vičius, kun. J. šeštokas, H. A. 
Dapkus, Mrs. A. Tamošiūnas,
M. Arlauskas, P. Galėnas, Ve. 
Rutkauskas, J. Siūlaitis, L. Ja
ras, B. Žvinaikiemė, J. Kutra, J. 
Šlajus, St. šenferas, F. Kaspe
ravičius, J. Kanavolas, J. Ar
lauskas, Sophie Mučinskas, O. 
Žiupsnienė, Rūta Stauskas, Mrs.
P. AJblomas, Mrs. E. iS'himku- 
nas, Mrs. Rožė Žilvitis, M. Ko
maras, K. EI. Gudihefcai, kan. 
M. Vaitkus, A. Šileika; 1 dol. 
— A. Snarskienė. Visiems nuo
širdžiai dėkojame.

X V. Dubauskas ilš Wood- 
haven, N. Y. parėmė spaudą 5 
dol. auka. Ačiū.

žymėjo eksponatų istorine ver
te ir jų menišku apipavidalini- 

x A. Keturakis iš So. Bosto-1 ™. Festivalį aplankė apie 5- 
no prie prenumeratos mofcesčb I 6.000 akad. jaunimo ir profeeū- 
pridėjo 5 dol. spaudai paremti. Įros- Savo skyrius turėjo įsiren- 
Esame dėkingi. gus:os 23 tautos. Festivalis į-

x G. Kuzinskienė, kun. J.
Kuzinsko mamytė, šiuo metu
serga ir gydosi šv. Teresės li
goninėje Waulkegane. Jos svei
kata gerėja

X Antanas Zaparackas iš metinis narių susirinkimas į- Sąjulngietės užprašė av. Mišias globėja E. Rhody ir B. C bienė, 
Royal Oak, Mich. parėmė mūsų vyko gruodžio 14 d. K. K. Rep- jr dalyvavo laidotuvėse. Nutarė j rašt. S. Bartkaitė. 
spaudą 5 doi. auka. Ačiū. šių namuose. Dalyvavo apie 30 užprašyti šv. Mišias Motinų die- j Sąjungietės pavaišintos sail-

X Petras ir Liuda Dirdai iš narių. Jį pravedė A. Gintneris. noje už gyvas ir mirusias moti- daliniais Susirinkimą baigus pa

Taipgi prisiminta mirusi žy- 
Lietuvių paštininkų sąjungos imj veikėja Sofija Micfcūnienė.

Chicagos, dėkodami už kalen- Buvo pagerbti mirusieji nariai, nas
dorių, prisiuntė 5 dol. auką. padąryta platoka veiklos ap- 
Ačiū. žvalgą ir išleistos knygos “Nuo

x Birutė Lesevičiūtė, Chica- krivūlės iki raketos”, kurios jau 
go, BĮ., už kalėdines korteles pusė tiražo išparduota. Prane- 
prisiuntė 5 dol. Dėkojame Šimus padarė J. Janušaitis, J. 

I X Mrs. Ronodo Stasiunis, Tijūnas, Br. Gudonis, J. Micei- 
Phoenix, Ariz., parėmė dienraš- ka kta ^a val
tį 5 dol. auka. Ačiū. dyiba, ° kontr. komisija papil-

I X Ona Macijauskienė š To- dVta B- Nemioku. Paštininkai 
1 ronto prisiuntė 5 dol. auką. Dė-j knygos išleidimui sudėjo $2,800 
kojame.

X J. Juškevičienė, Baltimore,
MD, • dėkodama už kalendorių 
prisiuntė 5 dol. Ač'ū.

X Kun. Jonas Plankis, Nekal
to Prasidėjimo' Mergelės bažny
čios vikaras, pakviestas Vyčių 
36 kuopos dvasios vadu, vietoje 
išėjusio į pensiją kam. Povilo 
Juknevičiaus.

X Leonilė ir Gediminas Kazė
nai sveikina draugus ir pažįsta*- 

! mus švenčių proga. Vietoje ka
lėdinių sveikinimų paaukojo 20 
dol. Lietuvos dukterų draugijai

(pr.)

KARDINOLAS ĮŠVENTINO
12-KĄ

Chicagos kardinolas Jcthn 
Cody šeštadienį suteikė 12-kai 
vienuolių kunigystės šventimus 
Dieviškojo žodžio seminarijos 
kopylčoje, Techny, BĮ.

PANTEROS APŠAUDO 
POLICININKUS

Juodųjų pante|rų partijos na
riai Chicagoje nuo liepos 17 d. 
iki šių dienų mirtinai nušovė du išrinkta valdyba, komisijos, rų žuvų, už kurias užmokama 
policininkus ir sužeidė 15-ka Tad laikykimės visi savo pirm- $6,590. Perkama 27,000 svarų 
kitų. takūrių ir eikime prie savo silkių ir 20,000 svarų stintų.

Balfo skyrių pirmininkai, besiruošdami 25 metų veiklos paiminėjimuui. 
apžiūri Balfo istorines nuotraukas. Iš k. V. Baleišytė, J. Litvinas, K. 
Balčiūnas ir Ed. Litvinas.

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE
LIETUVOS VALSTYBINGUMO tautos senos gimtinės išlaisvi

nimo. Šis uždavinys ne vien,PARODĖLĖ URBANOJE
Liet. Bendruomenės Chicagos 

apygarda, lietuvių studentų pa
prašyta talkos reprezentuoti 
Lietuvą Urbanos universiteto 
rengiamame tautų festivalyje, 
suorganizavo parodėlę tema Lie 
tuvos valstybingumas. (Scenos 
programą išpildyti pakvietė 
taut. šokių grupę Grandį, kuri 
meniškai nuotaikingai išpildė 8
šokius. Lietuvių skyr.us pasi- j Bartkaitė pranešė apie įvyku

sią arbatėlę Onos Vaznienės 
namuose. Visos sąjungietės dė-

vyko gruodžio 12—13 dienomis.
BUV. PAŠTININKŲ

SUSIRINKIMAS

dol. — Vėliau buvo pobūvis.
PAMINĖTA 10 M. (MIRTIES 

SUKAKTIS
A- a. Antaninos Vasiukevičie 

nės - Dėd naitės, smtautietės, 
10 metų mirties paminėjimas 
įvyko lapkričio 30 d. Jaunimo 
centre ir tėvų jėzuitų koplyčio
je. Pamaldose ir pusryčiuose 
dalyvavo apie 100 svečių ir jos 
giminių. Salėje kalbėjo J. Ja
nušaitis, kun. J. Borevičius, 
mok. A. Rūgytė ir kiti. Paminė
jimą suruošė: Ant. Jz. Vasiu-
kevičiai, Jan. Vyt. Vasiukevi-J 27 d. 1 vai. po piet transliuoja 
čiad, Magd. Ant. Gintneriai, Aid. ! anksč:au Metropolitan scenoje
VI. Paškevičiai ir Aid. Alg. Va- 
sonlai — velionės sūnūs ir duk
terys su žentais. Ji palaidota 
Šv. Kazimiero kapinėse. 

CICERO DRAUGYSTĖS 
LIETUVOS KAREIVIŲ 

SUSIRINKIMAIS 
Draugija metinį savo narių 

susirinkimą sušaukė sekmad., 
gruodžio 21 d. 1:30 vai. po p. 
Liberty svetainėje, 14th st., ir 
49th ct. Narių atvyko daugelis. 
Buvo tartasi dėl ateities veiklos,

J A VALSTYBĖSE♦
• — Vincė Jonuškaitė - Leskai
tienė, Lietuvos moterų klubų fe
deracijos pirmininkė, gruodžio 
20 d. išvyko aplankyti artimųjų 
šeimos narių į Kaliforniją, Los 
Angeles miestą. Į New Yorką 
grįš sausio 19 dieną.

KANADOJ
— Lietuvos katalikų mokslo 

akademijos suvažiavimas šau
kiamas 1970. IX. 1—5 d. To
ronte.

— Kanados lietuvių fondas 
procentų būdu yra davęs 2700 
dolerių pelno, kuris paskirsty
tas lietuvių organizacijoms ir

. ,, spaudai (paremti. Fondo vajaus
valdybos, bet _ir_ nartams skir- Į vadovag p pehlQ

paskirstymo komisiją sudarotas. K. P. Deveikis 
sekretorius

MOTERŲ SĄJUNGOS 21-MO 
SKYRIAUS VEIKLA

Moterų sąjungos 21-mos 
kuopos susirinkimas buvo gruo
džio 14 d. Šv. Kryžiaus parapi
jos svetainėje. Raštininkė S.

kojo Onai Vainienei už malonų 
priėmimą ir už vaišes.

Mūšų sąjungos šios narės Ona 
Jeeelskienė, M. Juškienė, Eitu
tienė sutiko aplankyti sergan
čias nares.

’i simelsta už sergančias ir miru-
Vaidybą 1970 metams palik- sias nares. Sąjungietė

Du didieji lietuviškų kalėdinių papuošalų propagatoriai parodoje jau
nimo centre U. Astrienė ir Fr. Zapolis. Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOS ŽINIOS
SEVILIJOS KIRPĖJAS KARDINOLAS LANKĖ RYTŲ

Radijo stotis WGN gruodžio

įrekorduotą Rossdnio operą Se-
vilijos kirpėją. Metropolitan tų apeigų bažnyčių kongregaoi- 
operai sudarius sutartį su mu- jog. 2 savaičių viešnagę, jis 
zikantų umja, sekančios radjjo Amerikoje aplankys rytų apei-
transliacijos bus perduodamos 
gyvai tiesiog iš Metropolitan 
operos scenos.

ŽVĖRYNE SUĖDA 47,000 
SVARŲ ŽUVŲ

Chicagos Lincoln parko žvė
ryne, įvairūs gyvuliai ir paukš
čiai kasmet sudoroja 47,000 sva

kun. P. Ažubalis K. Aperavi- 
čius ir A. Sakus.

— Kanadoje Londono lietu
viai skautai kasmet rudšia savo 
kolonijos vaikučiams Kalėdų eg
lutę. šiais metais šeštadieninės 
mokyklos mokiniams kaip dova
ną užsakė “Elglutę”. Per L. Ei
mantą gauta 18 prenumeratų. 
Sveikinam naujus skaitytojus 
ir mielai priimame į didelį 
“Eglutės” draugų būrį. Nuošir
džiai dėkojam Londono skau-

ta ta pati. Dvasios vadas yra 
kleb. kun. E. Abromaitis, pirmi 
niūkė Jadvyga Kuzmickienė, vi- 
cepirm. Valerija Bučnienė ir B. 
Cicėnieinė, rašt. Sofija Bartkai
tė, ižd. Natalija Zakarienė, ižd.

APEIGŲ VYSKUPUS
Šiomis dienomis Chicagoje 

lankėsi kardinolas Maksimilijo
nas Furstenberg, prefektas ry-

gų vyskupus.
ĮŠVENTINO KETURIS 

KUNIGUS
Vyskupas augziliaras Alfred 

Abramowįcz suteikė kunigystės 
(šventimus keturiems klierikams 
tėvų augustinijonų Tolentine 
seminarijos koplyčioje, Olympia 
Fields, BĮ.

NAPOLEONO ŠACHMATŲ 
FIGŪROS

Foremost kompanijos savi
ninkas I. Robiną norėtų kam 
nors parduoti iš dramblio kaulo 
Napoleonui IH padarytas šach
matų figūras. Už ramlko darbo 
figūras jis prašo $7,595. 

RESTORANŲ ĮEIGOS
Chicagos ir Bllmois restoranų 

sąjunga praneša,, kad šiemet 
Cooik apskrityje veikią restora
nai turėjo brutto įeigų 700 mil. 
dolerių. Nepasakyta, kiek liko 
pelno užmokėjus sąskaita^. 

PAVOGĖ ŽARNŲ
Polic’ja areštavo Theodore 

Bilar, 13442 Briffalo avė., prie 
kurio namų rasta trys statinės 
dešroms žarnų pavogtų is Ca-

Gausūs dalyviai Pakšto salėje, Chicagoje, gruodžio 14 d. klausosi LF bičiulių surengto simpoziumo Lie- j ūimet uosto prieplaukos. Zar- 
tuvos laisvinimo klausimais j nos vertos daugiau $3,000.

tams. Dabar lauksime iš Jūsų 
mokinukų kūrybinės talkos — 
rašinėlių, piešinių, koresponden
cijų. Kiekvienam malonu rasti 
spaudoj savo kūrybos gabaliu
ką vaikų laikraštėlyje.

ITALIJOJE
_  A. a. Aleksandro Stulgius

kio ir jo žmonos paveikslą per 
visą pirmą puslapį įsidėjo italų 
kalba leidžiamoji “Elta”; se
kančiuose puslapiuose įdėtas il
gesnis aprašymas apie garbin
gąjį velionį.

VOKIETIJOJ
— Baltų draugija Vakarų Vo 

kietijoje savo metiniame suva
žiavime Lunetourgo mieste pla
čiai svarstė svetimšalių emi
grantų (klausimus. Baltų drau
gijos vicepirmininkas dr. A. Ge
rutis skaitė pranešimą apie JAV 
lietuvius. Baltų draugijai pri
klausantys įvairūs vokiečių tau 
tybės paskaitininkai pabrėžė 
dirbtinos ar prievartinės svetim 
šalių asimiliacijos žalą tiek par 
tiems išeiviams, tiek ir juos pri 
ėmusiam kraštui. Tik puoselė
jant gimtojo krašto kalbas ir 
tradicijas galima likti lojaliais 
piliečiais. Vakarų Vokietija iš 
esmės atsisakė nutautinimo ar
ba “vokietinimo” politikos, ku
rią taip plačiai naudoja sovietai 

(savo užimtuose krantuose. Va
karų Vokietija tautybę laiko 
vieną iš pagrindinių žmogaus 
teisių, kurios naikinimas laiko
mas nusikaltimu. Todėl Vakarų 

(Vokietija visais galimais būdais 
remia ir palaiko svetimšalių atei 
vių švietimo ir kultūros veiklą.

— Vaižganto paminėjimas 
suruoštas Japkr. 1 d. Stuttgar
to lietuvių moterų klubo inicia
tyva. Drauge buvo suorganizuo 
tas mirusių tautiečių pagerbi
mas.

Po lietuviškų pamaldų, lietu
viai skaitlingai susirinko Stein- 
haldenfeldo kapinėse, kur buvo 
pašventinta a. a. L. Lėmano ir 
inž. Sabaliausko paminkliniai 
antkapiai. Kalbas pasakė k. K. 
Senkus ir pirmininkas K. Ši- 
manauskas. Aplankyta ten pa
laidotų 17 lietuvių kapai ir ant 
jų padėta gėlių, žvakučių ir 
tautinių vėliavėlių. Vadovaujant 
kunigams K. lenkui ir J. Sta
naičiui, sukalbėta maldos už vi 
sus apylinkėje mirusius tautie
čius.

Vėliau moterų klubo pirmi- 
ninl.iė E. Lucienė, pasveikinusi 
skaitlingai susirinkusius, atida
rė Vaižganto paminėjimą. Inž. 
G. Šlikas skaitė turiningą pa
skaitą apie Vaižganto nuopel
nus tautai ir meniškai paskai
tė ištraukas iš jubiliato raštų. 
Po to buvo jaukus pobūvis su 
pasikalbėjimais rūpimomis te
momis.

— (Studijų savaitė numatyta 
ruošti ateinančių metų vasarą 
Stuttgarte.

— Iniciatyvos suburti visus 
lietuvius gydytojus Vokietijoje 
ėmėsi gyd. V. J. Bylaitis (53 
Bonn, Echumamstr. 82).

— Kun. Juozas Urdzė sulau-

DABARTINĖS LIETUVIŲ 
KALBOS ŽODYNAS

Sudarė J. Balčikonis, K. Kor
sakas, J. Kabelka, J. Kruopas, A 
Lyberis, K. Ulvydas. Žodynas 
apima apie 45.000 žodžių ir tūks
tančius aiškinamųjų posakių ir 
tuo būdu jis ne tik vienintelis 
pilnas tokios apimties mūsų gim
tosios kalbos žodynas, bet ir ne
pamainoma priemonė giliau pa
žinti ir tiksliau vartoti mūsų gim
tąją kalbą. Čia antroji čikagiškė 
šio žodyno laida, stambaus for
mato, kietuose apdaruose, apie 
1000 psl., kaina — $12.00

Užsisakykite dabar, nes laida 
baigiasi ir nebus pakartota:

Draugas, 4545 W. 63 Street, 
Chicago. III. 60629.

Blinois gyventojai prie knygos 
kainos turi pridėti 5 proc. mo
kesčiams.

kė 60 metų amžiaus. Yra gi
męs 1909 Gaudžiuočių kaime, 
Mažeikių apskrity. Vytauto 
Didž. universitete Kaune baigė 
Evangelikų teologijos fakultetą. 
Dirbo Biržų parapijoje, o karo 
metu Pomeranijoje. Po karo ap 
tarnavo 10 tremtinių stovyklų 
Holsteine. Gyveno Luebecke,

Kum. J. Urdzė daug metų pa
šventė mokslo siekiančiam jau
nimui. 1948 Hangeiare prie Bon
nos įsteigė Pabaltiečių krikščio
nių studentų namus. Vėliau na
mai perkelti į seną Annabergo 
pilį, kurią pamažu atnaujino ir 
pastatė naujus namus. Pabaltie 
čių krikščionių studentų namuo 
se gyveno ir šiuo metu dar gy
vena ir lietuvių, einančių moks 
lūs Bonnos universitete. Juose 
vyksta jaunimo suvažiavimai, o 
šiais metais buvo priglaudę Lie 
tuiviškųjų studijų savaitės da
lyvius.

— Lapk. 22 VVomiso mieste
Menino galerijoje, įvyko ispanų 
_  vokiečių dailės parodos ati
darymas. Šioje parodoje daly
vauja ir Vasario 16 gimnazijos 
mokyt. dail. A. Krivickas su 
naujausiu gnaifilškai kodažiniu 

, darbu Mergaitė. Į atidarymą 
buvo nuvykę ir keletas Vasario 
16 gimnazijos mokytojų bei vy 
resmiųjų mokinių.

— Spalio 20 savo ..bute 
| (Bruchmuelbach, Kaiiserstr. 34) 
širdies smūgio ištiktas mirė 
VLB Miesau apylinkės narys 
Sebastijonas Venys. Palaidotas 
parapijos kapinėse. Laidojimo 
apeigas atliko ir šv. Mišias at
laikė kun. Br. Liublinas.

— Mahizo Liet. bendruome
nės tarpe gražiai paminėta Lie
tuvos kariuomenės 51 m. su
kaktis. Ta proga Karmelitų baž 
nyčioje pamaldas atlaikė kuni
gai tėv. Alf. Bernatonis ir V. Da 
mijonaitis . Gailingais vienuoly
no vargonais vargonavo žino
mas muzikas W. Banaitis, solo 
giedojo Br. Gailiūtė - Spiess. 
Pamokslą pasakė tėv. A. Berna
tonis, iškeldamas Lietuvos ka
rio aukos reikšmę. Prisiminta 
žuvusieji dėl Lietuvos laisvės ir 
už juos pasimelsta. Akademinę 
dalį atidarė LB apyl. pirm. J. 
Matulaitis, pasveikindamas mi
nėjime dalyvaujančius savano
rius kūrėj. su pik. ISlutkum prie
šaky. Paskaitą lietuvių ir vokie
čių kalbomis skaitė V. Banaitis. 
Meninėje dalyje solistė Br. Gai
liūtės atvykusi ilš Belgijos. Ji
W. Banaičiui akompanuojant, 
padainavo, keletą dainų. Pasiro
dė Vasario 16 gimnazijos šokių 
grupė, mokiniai deklamatoriai, 
mokyt. E. Tamošaitienės vado
vaujami. Dalyvių tarpe be lie
tuvių buvo latvių, vengrų, čekų 
ir italų atstovai.

Tinkamos Kalėdų 
Dovanos★

“ATSIMINIMAI Iš BALFO 
VEIKLOS”

šioj knygoj yra 404 pusi., 
iškaitant apie 15 0 foto 
iš BALFo veiklos Amerikoj ir 
iš gyvenimo tremtinių visoj Eu
ropoj. Labai būtų gražu, jei 
buvusieji tremtiniai įteiktų šią 
knygą savo sponzoriams. Da
bar eina išpardavimas bemaž 
už pusę kainos — su kietais 
viršeliais po $4.00 ir su minkš
tais po $3.00.

“VYTAUTAS THE GREAT”
Istorinis, įdomus veikalas — 

211 pusi. Graži dovana mokslo 
jaunimui ir amerikiečiams, šio
ji knyga nušviečia didingą Lie
tuvos laikotarpį 14 -15 šimt. 
Su kietais viršeliais $3.00 ir su 
minkštais $2.00.

Abiejų knygų autorius: prel. 
dr. J. B. Končius. Gaunamos 
“Drauge”.
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